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LIER & KONINGSHOOIKT
De Omroeper

DE KRACHT VAN VERANDERING (X2)
 DE KNIP VERDWIJNT... EN DE GEZELLIGE
BINNENSTAD BLIJFT!

BELASTINGVERHOGING!

V.U.: Rik Verwaest - Vervlietstraat 35 - 2500 Lier - lier@n-va.be

De voorbije jaren
zorgde het Lierse
verkeersbeleid voor
chaos en
ontevredenheid.
Bezoekers bleven
weg, de binnenstad
was doods en het
verkeer zat
muurvast. De
N-VA sloot met
Open Vld een
duidelijk akkoord,
dat eindelijk zorgt
voor duidelijkheid:
• Voor 11 uur en na 18 uur is de Markt opnieuw
doorrijdbaar vanuit de Rechtestraat
• Busverkeer blijft in beide richtingen mogelijk
• De paaltjes verdwijnen in de Vredebergstraat
• Op de Werf, Florent Van Cauwenberghstraat en
Vismarkt komen kortparkeerplaatsen.
• Er wordt gezocht naar extra parkeerruimte nabij de
Markt
Daarmee komt de N-VA haar belofte aan de kiezer na:
de Knip is voorgoed weg. De ochtendspits passert niet
meer door de Predikherenlaan en ‘s avonds komt er
meer sociale controle op de Markt. Tijdens de
winkeluren blijven de Lierenaars genieten van een
gezellig autoluw plein. De horeca en middenstand
krijgen hiermee de nodige zuurstof. Lier krijgt
eindelijk een leefbare én bereikbare binnenstad, met
evenwichtig gespreid verkeer.

www.n-va.be/lier

 DE LEGE STADSKAS WEER VULLEN, ZONDER
Tijdens de verkiezingen bracht enkel de N-VA de
eerlijke boodschap dat er bespaard moest worden. Dat
is nodig want de Lierse stadskas is helemaal leeg. Meer
zelfs: het vorige bestuur gaf liefst 40 miljoen euro
teveel uit. De schuld per inwoner steeg tussen 2010 en
2012 van 1 240 euro naar 1 950 euro.
De makkelijkste oplossing is om de belastingen te
verhogen. Voor de N-VA is dit echter uitgesloten. De
gewone Lierenaar moet niet opdraaien voor de
schulden van het vorige bestuur. Wij
zetten de overheid op dieet, niet de
burger.
De N-VA neemt haar
verantwoordelijkheid. Met
verstandige besparingen
en zuinig beleid zullen wij
de stadskas weer gezond
maken. Zo blijft er ook
voldoende geld om de
kerntaken van onze stad uit
te voeren en de burgers van
dienst te zijn.
Uw burgemeester en schepenen geven het goede
voorbeeld: zij verlaagden spontaan hun loon
met vijf procent!
De oppositiepartijen zullen ons gierig en asociaal
noemen. Nochtans zijn juist zij verantwoordelijk voor
de huidige schuldenput. Moesten zij nog in het
stadhuis zitten, dan zou u nu ongetwijfeld een zware
belastingverhoging slikken. De N-VA heeft met haar
coalitiepartner Open Vld de stad gered van een
financiële catastrofe, zonder de Lierenaars te raken.
Dat is de kracht van verandering!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA neemt
verantwoordelijkheid

Uw burgemeester en zijn N-VA-schepenen
Frank Boogaerts

Op 14 oktober kleurden de Lierenaars
en Hooiktenaars hun stad geel-zwart.
Met 32 procent van de stemmen kreeg
de N-VA een historisch mandaat.
Uit naam van de N-VA dank ik u
alvast voor de steun en het
vertrouwen. Maar ook wie niet voor
ons heeft gekozen reiken wij graag de
hand. Laat het duidelijk zijn: de N-VA
is er voor alle Lierenaars en
Hooiktenaars. Iedereen die
constructief wil meewerken aan een
betere stad kan op ons rekenen.
De N-VA is een partij die u zes jaar
garantie geeft. Ook als beleidspartij
houden wij ons woord. Het beste
bewijs las u op pagina 1: de Knip en
de lege stadskas. Twee zware
problemen die de vorige coalitie niet
kon of wilde aanpakken. De N-VA
zorgt nu voor verstandige
oplossingen, die de Lierse en
Hooiktse burgers ten goede komen.
De komende zes jaar worden niet
makkelijk. De N-VA erft zware
schulden. Het ligt echter niet in onze
aard om weg te lopen voor
problemen. Samen met Open Vld
nemen wij onze verantwoordelijkheid. Onze burgemeester en
schepenen zullen de komende jaren
keihard werken om Lier en Hooikt
tegen 2018 weer op het juiste spoor te
krijgen. Dat is onze garantie aan u.
Afspraak over zes jaar!
Tenslotte wens ik u en allen die u lief
zijn in 2013 veel voorspoed, een
goede gezondheid en veel succes in
alles wat u onderneemt.

Burgemeester
Na achttien jaar heeft
Lier een nieuwe
burgemeester. Frank
Boogaerts was op
14 oktober de stemmenkampioen van onze stad
en mag dus geheel
terecht de sjerp
omgorden.
Onze nieuwe burgemeester brengt een schat aan ervaring mee: 38 jaar
directeur in de Antwerpse haven, 22 jaar gemeenteraadslid, 3 jaar schepen
en 2 jaar senator. Vriend en vijand prijzen hem terecht voor zijn
dossierkennis en bekwaamheid.
Frank wil een burgemeester zijn voor alle Lierenaars en Hooiktenaars:
aanspreekbaar, aanwezig en met een luisterend oor voor elk probleem.

Rik Verwaest
Schepen van Erfgoed,
Toerisme, Musea, Jeugd,
Gezin en Evenementen
Met zijn 27 jaar is Rik
een van de jongste
schepenen ooit. Toch
ontbreekt het hem zeker
niet aan ervaring. Als
historicus schreef hij een
bekroond werk over de Lierse geschiedenis. Ook was hij jarenlang
hoofdleider bij een jeugdbeweging. Zijn bevoegdheden hebben voor hem
dus weinig geheimen!

ZET 2013 FEESTELIJK IN MET DE N-VA!
Op vrijdag 18 januari houdt N-VA Lier&Koningshooikt haar jaarlijkse
NIEUWJAARSRECEPTIE. U bent zoals altijd welkom om samen met
ons het glas te heffen op een voorspoedig 2013!
Er zijn toespraken van onze nieuwe
burgemeester Frank Boogaerts en Geert
Bourgeois, Vlaams viceminister-president.
Waar: Hof van Beatrijs,
Nazarethdreef 99, Lier
Wanneer: vrijdag 18
januari,
19 uur

TOON VAESSENS
Voorzitter
Lier-Koningshooikt

lier@n-va.be

Vlaams viceminister-president
Geert Bourgeois heft samen met
u het glas op 2013.

Uw N-VAgemeenteraadsleden

Lucien Herijgers
Schepen van Lokale
Economie, Natuur en
Milieu, Afval en
Duurzame Ontwikkeling

Kristof Buelens
Als voormalig Liers
topambtenaar en gewezen
voorzitter van de
Hooiktse dorpsraad
vormt Lucien Herijgers een stevige brug tussen Lier en Koningshooikt.
Hij gaat voor een bruisende en propere stad, met sterke middenstand
en horeca. Als gewezen natuurgids is Lucien geknipt om mee te waken
over onze groene stad.

Anja De Wit
Schepen van Financiën
en Stadspatrimonium
De lege Lierse stadskas
opnieuw vullen wordt dé
grote uitdaging voor de
komende zes jaar. Gelukkig
hebben we met Anja De
Wit een schepen van
Financiën die haar mannetje kan staan! Dankzij haar ervaring als
zakenvrouw weet ze hoe belangrijk gezonde financiën zijn.

Fractieleider
• Jongste
gemeenteraadslid
• Actieve sporter
en student

Annemie Goris
• Fiere Hooiktenaar
• Lerares met oog
voor jeugd en
sociale zaken

Christina Wagner
• Waken over het
behoud van ons
‘Schoon Lier’
• Kleindochter
Felix
Timmermans

Rik Pets
Schepen van
Dienstverlening,
Personeel, Burgerlijke
Stand en Wijkwerking

Jenny Van Damme

Rik Pets is een echte
volksmens, met de
nodige kennis van zaken.
Als schepen van
Wijkwerking is hij de juiste man om mee te zorgen voor een bruisend
buurtleven. Met zijn ervaring in de privésector zorgt Rik er mee voor dat
de Lierse stadsdiensten volop ten dienste staan van de burger.

Bert Wollants
Schepen van Openbare
Ruimte en Mobiliteit
Ons jonge Lierse
parlementslid Bert Wollants
(33) is een hardwerkende
dossiervreter, boordevol
energie. Hij krijgt de zware
opdracht om het Lierse
verkeersbeleid in goede banen te leiden en verschillende grote
bouwprojecten af te werken. Voor Bert is het belangrijk om steeds de
Lierenaars en Hooiktenaars zoveel mogelijk inspraak te geven.

www.n-va.be/lier

• Ervaren
gemeenteraadslid,
zetelt ook in de
OCMW-raad
• Veel aandacht
voor senioren en
een propere stad

Kelly Verheyden
• Uitbaatster
‘Poeskaffee’
• Wil een bruisend
centrum met
sterke horeca en
middenstand

Hilde De Koninck
• Apotheekmedewerkster
• Gaat voor een
gezonde stad
voor jong en oud

De
verandering
voortzetten
Geef
de verandering

een stem

Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
resultaat. Zo komt er verandering in de Dorpsstraat.
Morgen is het zover. Kiest u voor de N-VA, dan gaat u resoluut
Blijft
nu nog deInWetstraat.
CD&V,
sp.a en
voor verandering.
uw provincie,Want
stad, dorp
en straat.
MaarOpen
ook inVld
zijn
in de regering-Di
Rupo
echt
niet
goedVldbezig.
de Wetstraat.
Want zeg nu zelf:
CD&V,
sp.a
en Open
zijn in Dat
de
merkt
u aan
zowat
alles.
N-VA
uwu aan
vraag
naar
regering-Di
Rupo
echt niet
goedDe
bezig.
Dat zet
merkt
zowat
alles.
Dit land rijdt zichdaarom
steeds verder
En ondertussen
betaalt u wel
verandering
nu alvast.
centraal
op de verkiezingsde factuur.van
Wil u2014.
verandering, dan weet u morgen meteen wat te doen.
agenda
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
De verandering
Algemeen
voorzitterbegint
N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit straks een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
on
aant

dern

al st

eme

Enkele vaststellingen:

rsve

arte

rtrou

wen
r
n
eme
aant
poth
rs
al be
eken
ursg
enot
eerd
indu
e be
strië
drijv
l
e om
en
conc
z
e
t
urre
ntiek
rach
vaca
t
ture
s
groe
ipro
gnos
es
inve
ster
inge
n
aant

nde

al hy

werk
loosh
eid
aanta
l faill
issem
enten
inﬂat
ie
loonk
ost
armo
ede
schul
dgraa
d
trans
f
e
r
s
koste
n van
de ve
rgrijz
ing
belas
tinge
n

STIJG
EN

In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

onde

 zonder nieuwe belastingen
 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten 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
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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