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LIER-KONINGSHOOIKT DE OMROEPER

V.U.: TOON VAESSENS, KROMME HAM 89, 2500 LIER

Ontdek wat het stadsbestuur de komende jaren voor u in petto heeft (p. 2 en 3)

Investeren in Lier en Hooikt
Binnenkort legt ons stadsbestuur zijn meerjarenplanning voor aan 
de gemeenteraad. De N-VA is als grootste beleidspartij trots dat 
ze daar mee haar schouders onder zette. Want het resultaat mag 
gezien worden.

Recordbedrag aan investeringen
Er wordt een recordbedrag geïnvesteerd in onze stad. Niet in overbodige luxe, wel 
in wat voor de Lierenaars en Hooiktenaars écht telt: goede straten en voetpaden, 
veilige fietspaden, sportruimte voor de jeugd, onze monumenten, groen en veilig-
heid. Meer daarover leest u op bladzijde 2 en 3.

Gezonde stadsfinanciën
Koken kost geld. Onze stadskas moet een zware last dragen. Maar dankzij onze 
inspanningen voor gezonde financiën is ze er klaar voor. We doen een record- 
investering, maar zónder belastingverhoging en zónder toename van de schuld  
per inwoner. Meer zelfs: de vaste IVAREM-bijdrage voor afvalbeheer daalt.

Onze stad zal de komende zes jaar dus een nieuw jasje krijgen. Lier en Hooikt 
worden groener, vlotter, veiliger en mooier.

Nieuwjaarsreceptie met 
Matthias Diependaele

Op 24 januari 2020 verwelkomt 
N-VA Lier & Koningshooikt u  
op haar traditionele nieuwjaars- 
receptie.

Vanaf 19 uur klinken we op het 
nieuwe jaar, onder het genot van 
een hapje en drankje. De receptie 
vindt plaats in het Hof van Aragon, 
Aragonstraat 6, 2500 Lier.

Onze gast is dit jaar niemand 
minder dan Matthias Diependaele, 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting, Wonen en Onroerend 
Erfgoed. Wij kijken ernaar uit u te 
verwelkomen.

Toon Vaessens 
Afdelingsvoorzitter

VRIJDAG 

24 JANUARI  

2020
Vanaf 19 uur

Hof van Aragon

Frank Boogaerts
Burgemeester

Rik Verwaest
Schepen

Bert Wollants
Schepen 

Annemie Goris
Schepen

Rik Pets
Schepen

Binnenkort: een lagere afvaltaks én verlaagde gemeentebelasting

Binnenkort: een lagere afvaltaks én verlaagde gemeentebelasting49 euro
- 5 euro

28 euro
- 16 euro

31 euro
- 13 euro

34 euro
- 10 euro

37 euro
- 7 euro

*bijdrage aan IVAREM

Een lastenverlaging met aandacht voor alleenstaanden en eenoudergezinnen.*

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Een groene golf rolt over Lier
De komende jaren rolt een echte groene golf over Lier en Hooikt. Met meer groen in het straatbeeld, meer 
bossen en ook meer mogelijkheden om als inwoner zelf uw steentje bij te dragen.

Tienduizend extra bomen en struiken
Op het einde van de legislatuur is onze stad tienduizend extra bomen en struiken rijker.  
Dit jaar al worden 194 bomen aangeplant, onder meer naast de Antwerpsesteenweg en  
Mechelsesteenweg. Overal waar het kan, verrijken we de openbare ruimte met groen.  
Er komen ook grotere bosgebieden bij. Zo richten we bijvoorbeeld een geboortebos in  
aan het fort van Lier en aan de begraafplaats Kloosterheide maken we plaats voor een  
herdenkingsbos. 

Als inwoner krijgt u bovendien ook zelf de kans om bij te dragen tot de vergroening.  
Hoe dat concreet in zijn werk gaat, verneemt u binnenkort.

Wat heeft het stadsbestuur voor u in petto?
Heel wat, zo zal blijken uit het meerjarenplan dat onze bestuursploeg heeft voorbereid. Onze schepenen en raadsleden zetten alvast hun prioriteiten voor u op een rijtje.

Mobiliteit en openbare werken

  Ambitieuze investeringen in tientallen 
straten en fietspaden

   Een veilige ontsluiting van het station op 
de Ring

  Een nieuw wegdek voor de Vesten

  Extra budget voor voetpaden en  
asfaltvernieuwing

  10 000 nieuwe bomen en struiken

  De fietsostradeoversteek over de spoorlijn

  Waterbeheer en overstromings- 
bescherming

Bert 
Wollants

Maurits 
De Smedt

Sport en bestuur

  Jeugdvoetbalcomplex en Finse piste 
op de Hoge Velden

  Kunstgrasveld voor VK Hooikt

  Modernisering van atletiekpiste  
Netestadion

  Vernieuwing van sportvelden 
en minigolf

  Een uitgebreid en gebruiksvriendelijk 
e-loket

Dirk 
Frans

Jeugd, lokale economie,  
toerisme en evenementen

  Vijf nieuwe of vernieuwde wijk- 
speeltuinen

  Investeren in moderne en veilige jeugd-
lokalen

  Een propere, groene en kleurrijke winkelas

  Twee volwaardige Reuzenfeesten in 2020 
en 2025

  Een ambitieuze programmatie voor Lier 
Centraal

  Een toeristische mobilhomeparking op de 
Hoge Velden

Rik 
Verwaest

Ann-Sofie 
Van den Broeck

Ilse 
Lambrechts

Rik 
Pets
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Lier in beeld

Wat heeft het stadsbestuur voor u in petto?
Heel wat, zo zal blijken uit het meerjarenplan dat onze bestuursploeg heeft voorbereid. Onze schepenen en raadsleden zetten alvast hun prioriteiten voor u op een rijtje.

Sociaal en cultureel

  Nieuwe locaties voor het Huis van het 
Kind en het Sociaal Restaurant

  Geen verhoging van de rusthuistarieven 

  Een krachtige aanpak van schooluitval en 
kinderarmoede

  Actief inzetten op woonkwaliteit en  
woonbegeleiding

  Restauratie Begijnhof, Zimmertoren en 
Gummaruskerk

  Eerste uitrol van een vernieuwd  
cultureel centrum

Christina 
Wagner

Dirk 
Frans

Annemie 
Goris

Lucien 
Herijgers

Annemie 
Goris

Financiën en veiligheid

  Schuldafbouw zonder belasting- 
verhoging

  Een stevige verlaging van de afvaltaks 
en de algemene gemeentebelasting, met 
aandacht voor alleenstaanden

  Bouwprojecten betalen mee voor de 
opwaardering van de hele wijk

  Moderne uitrusting voor ons  
politiekorps

  Een vernieuwd en uitgebreid  
cameranetwerk

Frank 
Boogaerts

Jenny 
Van Damme

Ilse 
Lambrechts

Samen investeren in Jut

  Een stijlvolle viering van 200 jaar  
Koningshooikt in 2021

  Vernieuwen van sporthal Jutteneer

  Vergroenen en uitbreiden BKO  
Koningshooikt

  Een veilig fietspad langs de  
Aarschotsesteenweg

  Een fietsveilig dorpshart van 
Liersebaan tot Mechelbaan

  Sporthal Stadspark en de gymhal van sportcomplex 
Spui werden feestelijk geopend. Onze sport- 
infrastructuur krijgt zo een enorme uitbreiding!

Twee nieuwe sporthallen geopend

  Het eerste Bal met de Burgemeester was een 
groot succes. CC De Mol liep helemaal vol!

Bal van de Burgemeester
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


