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LIER-KONINGSHOOIKT
De Omroeper
Een luisterend oor voor
Koningshooikt
De kracht van verandering laat zich
ook voelen in Koningshooikt. Sinds
januari vinden de Hooiktenaren
opnieuw hun burgemeester en
schepenen in het Hooiktse
gemeentehuis.

DE VERANDERING AAN HET WERK
Het nieuwe bestuur is nu vijf maanden
bezig. De Lierenaars en Hooiktenaars
merkten het al: er verandert iets in
onze stad!
Met een begroting in
Het festival Zomer in
het Park is slechts
evenwicht en een stop aan de
een van de vele
schuldopbouw begon de
initiatieven van het
gezondmaking van onze
nieuwe stadsbestuur.
stadskas. Zonder
belastingverhoging, zoals
beloofd. De N-VA is immers een partij van haar woord.

V.U.: Toon Vaessens - Kromme Ham 89 - 2500 Lier - lier@n-va.be

Dit stadsbestuur moet meer doen met minder. Toch ondernamen we al heel wat
stappen om Lier aangenamer, mooier en levendiger te maken. Een kleine greep
uit onze acties:
Burgemeester Frank Boogaerts en
schepen van Wijkwerking Rik Pets
kozen er resoluut voor om elke
week zitting te houden in onze
deelgemeente, waar zij een
luisterend oor bieden aan de
Hooiktenaren. Ook de Hooiktse
schepen Lucien Herijgers vind je er
op afspraak. Heb je een vraag, een
probleem, een opmerking? Kom
gerust eens langs!
Waar:
Gemeentehuis Koningshooikt
Wanneer:
Burgemeester Frank Boogaerts:
vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur
Schepen Rik Pets:
dinsdag van 14.30 tot 15.30 uur
Schepen Lucien Herijgers: op
afspraak via 0479 53 23 03

www.n-va.be/lier

• De uitbreiding van de ondergrondse parkeergarage en de parkings van de
Mol en Gasthuisvest maken Lier nog beter bereikbaar.
• De Sander De Vosstraat in Koningshooikt wordt na jarenlang getreuzel
eindelijk heraangelegd.
• Met ‘Zomer in het Park’ krijgt Lier dit jaar weer een aantrekkelijk en
goedkoop festival in het groen.
• De wijkwerking op Zevenbergen kreeg een nieuwe start, met volle steun
van onze schepen.
• Het verbod op levensbeschouwelijke tekenen bij ambtenaren, vijf jaar
geleden al beslist door de gemeenteraad, wordt vanaf nu eindelijk toegepast.
De stevige maar toch menselijke aanpak van het
stadsbestuur zorgde voor duidelijkheid.
• De lange lijst van wanbetalers en achterstallige
facturen wordt stevig aangepakt, zodat de
Lierenaars er niet voor moeten opdraaien.
U merkt het: de N-VA kon op korte tijd al een mooi
parcours afleggen. En dit is slechts een voorbode voor
de vele initiatieven die we de komende zes jaar zullen
nemen om alle troeven van Lier uit te spelen.
FRANK BOOGAERTS
Burgemeester

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Een sterke N-VA-ploeg
voor Lier en Hooikt
Op 15 maart kozen de leden van
N-VA Lier-Koningshooikt een nieuw afdelingsbestuur.
De massaal opgekomen leden gaven het vertrouwen aan
22 bestuursleden. Deze zullen samen met onze 15
mandatarissen de komende drie jaar een sterke N-VAploeg vormen, ten dienste van de Lierenaars en
Hooiktenaars.
Voorzitter Toon Vaessens en ondervoorzitter Piet De
Zaeger werden met een zeer grote meerderheid herkozen.
Als architecten van het grote verkiezingssucces van
14 oktober kregen zij uiteraard het volle vertrouwen.
Dit uitstekende resultaat bevestigt dat N-VA LierKoningshooikt goed bezig is. Het ledenaantal brak dit
jaar alle records. Nu staat er een grote ploeg van
bekwame en betrokken mensen klaar om onze
mandatarissen te ondersteunen. Zo zorgen we voor goed
bestuur, dat toch dichtbij de mensen staat. Als grootste

partij van Lier zijn we dat aan onszelf verplicht.
Het bestuur is nu vervrouwelijkt en verjongd.
Het nieuwe N-VA-bestuur gaf ook het vertrouwen aan
secretaris Kim De Bot, voorzitster van Jong N-VA
Ann-Sofie Van den broeck, organisatieverantwoordelijke
Wim Theunis, penningmeester Frans Lachi en
ledenverantwoordelijke Dirk Schepens.

Al onze bestuursleden vind je terug op
www.n-va.be/lier

N-VA doet binnenstad weer bruisen
De N-VA beloofde om van de binnenstad weer het
bruisend hart van Lier te maken. We vroegen aan
schepen van Lokale Economie Lucien Herijgers hoe hij
dat gaat aanpakken.
Lier moet weer een trekpleister worden. Na de
verkeersellende van de voorbije jaren en het voortdurend
verdwijnen van winkels uit de binnenstad was ons
centrum niet echt aantrekkelijk meer. Nochtans heeft
‘Lierke Plezierke’ nood aan een bruisende binnenstad.
Dat probleem gaan we nu kordaat aanpakken.

Bereikbaarheid
In de eerste plaats moeten de mensen hun weg vinden
naar Lier. Zo hebben we de bereikbaarheid al sterk

verbeterd. Met moderne parkeerbegeleiding brengen we
bezoekers vlot naar parkings in het centrum. Bovendien
komen er aan de Gasthuisvest en de Mol veel extra
parkeerplaatsen bij. Daar komen nog eens de honderd
nieuwe plaatsen in de ondergrondse parking bij.

Winkelen in de stad
‘Lierke Plezierke’ is geen loze slogan. Bij winkelen hoort
ook genieten. Dat kan het beste in een binnenstad met
veel horeca en een sterk toeristisch aanbod. Daarom
kiezen we resoluut voor de binnenstad, in plaats van een
ondoordachte inplanting van meer baanwinkels langs de
uitvalswegen. Door de voormalige Normaalschool als
gebied voor wonen en winkelen uit te bouwen, geven we
ook de Berlarij een nieuwe impuls.

Propere en groene binnenstad
De Grote Markt en het centrum moeten schitteren als we
mensen willen aantrekken. Meer groen en minder vuil is
onze slogan. We nemen de bebloeming en vergroening
stevig in handen, zeker op de nog altijd vrij ‘kale’ Grote
Markt. Ook hebben we nu eindelijk iemand bij de stad die
instaat voor de openbare netheid.

Samen sterk voor werk in eigen streek
De Lierse en Hooiktse ondernemers krijgen onze volle
aandacht. Zij zorgen voor werkgelegenheid en doen onze
stad bruisen. Met de nieuwe Economische Raad geven we
hen échte inspraak. Nu komen middenstand, KMO's en
grote bedrijven samen in één adviesraad. Samen met hen
gaan we voor een bedrijfsvriendelijke stad.
Schepen Lucien Herijgers en gemeenteraadslid Kelly Verheyden vinden dat
winkelen en genieten hand in hand gaan.

lier@n-va.be

Onze OCMW-raadsleden zijn uw sociale spreekbuis
Ook in het OCMW staat er een sterke N-VAploeg voor u klaar. Deze vier sterke OCMWraadsleden zijn de komende zes jaar uw
aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft
met sociale zaken en welzijn. Graag stellen we
hen even aan u voor:
Jenny Van Damme - fractieleidster - waakt als
gemeenteraadslid over vlotte samenwerking
tussen stad en OCMW, die veel geld uitspaart.
Ilse Van Wichelen - betrokken arts uit
Koningshooikt - gaat voor betaalbare
gezondheidszorg en aandacht voor onze
deelgemeente.
Marc Franquet - leerkracht met veel aandacht
voor de noden van de Lierse jeugd - geeft prioriteit
aan begeleiding en activering van jongeren met
problemen.

Bob Van Ouytsel - actieve en sociaal bewogen senior aandacht voor kwaliteitsvolle bejaardenzorg en
aangepaste huisvesting.

Verkeersveiligheid is prioriteit voor schepen Bert Wollants
Als schepen voor Mobiliteit en Openbare ruimte is veilig verkeer in Lier en
Hooikt mijn eerste prioriteit. Daarom maakte ik meteen werk van een aantal
maatregelen om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in onze stad te
verhogen. De invoering van de nieuwe circulatie op de Grote Markt was de
eerste stap, het afdwingen van zone-30 in de binnenstad de volgende.

Campagne Zone-30
Veel chauffeurs blijken de zone-30
niet te respecteren. Tot nu toe werd
te weinig gecontroleerd in het
centrum, zodat wegpiraten er hun
gang konden gaan. Nochtans is de
zone-30 van levensbelang in de
binnenstad en aan de scholen. In
maart startten we daarom met een
intensieve campagne rond de zone30. We gaan daarbij zowel sensibiliserend als repressief te werk.
Zo wordt de aandacht van de
chauffeurs getrokken via mobiele
lichtkranten en ‘smiley-borden’, om
hen te tonen dat ze te snel rijden.
Tegelijkertijd zullen we het hele
jaar lang regelmatig snelheidscontroles houden in de zone-30.
Onze campagne werpt nu al
vruchten af. 2 876 chauffeurs
werden al gecontroleerd. Daarvan

Schepen Bert Wollants
maakt van Lier een veiligere
plek voor weggebruikers.
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TUINFEEST

N-VA LierKoningshooikt
houdt haar
jaarlijkse
Tuinfeest op de mooie
grasweide aan de Kromme Ham
tussen nummers 67 en 89.
sept
2013

www.n-va.be/lier

Geniet van een goed glas wijn en
een heerlijk hapje terwijl uw
kinderen zich uitleven op onze
speelweide of het avontuurlijke
springkasteel.
Aanvang om 15 uur
Barbecue om 16 uur

reden er 150 te snel. Eén laagvlieger
reed zelfs 63 km/u in de zone-30.
Een bewijs dat onze actie zeker
nodig was.

Blijven werken
Ook op andere manieren zorgen we
voor meer verkeersveiligheid.
Samen met onze buurgemeenten
maken we werk van ‘fiets-ostrades’. We dringen er bij de
Vlaamse Regering op aan dat zij
eindelijk start met de heraanleg van
onveilige fietspaden, zoals de
Aarschotsesteenweg naar Hooikt.
Verkeersveiligheid is een werk dat
nooit af is. Daarom blijft het
stadsbestuur het hoog op de agenda
plaatsen. Met een kordaat
verkeersbeleid maken we van Lier
weer een stad waar iedereen zich
veilig en vlot kan verplaatsen.

Kaarten:
Volwassenen: 15 euro
Kinderen van 4 tot 10 jaar: 10 euro
Inschrijven en meer informatie:
Toon Vaessens - 0479 80 34 09
toon.vaessens@n-va.be
Wim Theunis - 0473 11 53 82
wim.theunis@n-va.be

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Tuur en Floor

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het interne gebruik van
de diverse diensten van de N-VA. De wet van
8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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