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Schulden afbouwen en  
investeren gaan hand in hand
Zeven miljoen euro. Zoveel schulden betaalde dit stadsbestuur af. 
De schuldenberg die we erfden van onze voorgangers daalt dus met 
bijna 10 procent. Voor dit knappe resultaat kreeg Lier terecht lof 
van de gouverneur. We sloten zes begrotingen op rij af met een mooi 
overschot. N-VA maakt het verschil, ook in de  
portemonnee!

En toch bleven we volop investeren in:

  de nieuwe sporthallen KTA en  
Atheneum

  meer veiligheid met het cameraschild
  grondverwerving sportcomplex Hoge 

Velden
  nieuwe speeltuinen en voetbalveldjes 

in de wijk

  extra personeel voor Proper Lier en 
onkruidbestrijding

  gratis half uur parkeren
  meer geld voor straten en voetpaden
  gratis ophalen roze zak
 en nog zoveel meer

Nieuwjaarsreceptie 
met Jan Jambon 

Op 12 januari 2018 verwelkomt 
N-VA Lier & Koningshooikt u op 
haar traditionele 
nieuwjaarsreceptie.

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

Onze gast is dit jaar niemand 
minder dan Jan Jambon, federaal 
minister van Binnenlandse Zaken 
en Veiligheid.

Piet De Zaeger 
Afdelingsvoorzitter

VRIJDAG 

12 JANUARI  

2018
Vanaf 19 uur

Hof van Aragon

  Onze sterke N-VA-ploeg in het schepencollege rond 
burgemeester Boogaerts en schepen van Financiën De Wit: 
blij met dalende schulden en stijgende investeringen.

7 000 000 

euro schulden 

afbetaald

De Verandering Werkt: 
300 euro schuld per Lierenaar en Hooiktenaar afgelost!

N-VA Lier wenst u 
een fijn 2018!

Nieuw fietspad Putsesteenweg p. 2 Starterspremie blijkt groot succes p. 3



lier@n-va.be

2

Een  voor dieren. Ook in de winter!
Als schepen van Dierenwelzijn bekommert Rik Pets zich over onze 
Lierse en Hooiktse viervoeters. Rik heeft enkele winterse tips voor de 
dierenliefhebbers in onze stad:

  Zorg voor een droge schuilplek voor dieren die op een weide blijven. Al te vaak moet 
onze politie uitrukken voor verwaarloosde paarden.

  Geef de vogels in je tuin gerust gepast wintervoer. Hang dit hoog genoeg op. Strooi zeker 
niets op de grond, want dat trekt ongedierte aan.

  Laat drink- en voederbakken ’s avonds niet buitenstaan. Ijskoud eten of water kan je 
huisdier ziek maken.

Opening nieuw fietspad Putsesteenweg
De Putsesteenweg werd heraangelegd: nieuwe riolering, nieuw wegdek en bijna één kilometer nieuw en veilig 
fietspad. Een flinke stap vooruit voor de bewoners, die nu vlot en veilig naar centrum Koningshooikt  
kunnen fietsen. 

Comfortabel met de fiets naar het station 
De fietsenstallingen aan het station werden onder 
handen genomen. Er kwamen maar liefst 104 over-
dekte plaatsen bij. Ook met fietskarren en brom-
fietsen werd rekening gehouden.

Dankzij de uitbreiding kunnen aan het station nu ruim 1 300 
fietsen parkeren, waarvan de helft overdekt. Een mooie inves-
tering in fietsen en ons openbaar vervoer door de NMBS en 
schepen van Mobiliteit Bert Wollants.

  Brede fietspaden, een gloednieuw wegdek en 
riolen voor de Putsesteenweg.

  Schepenen Rik Pets, Bert Wollants en burgemeester Frank 
Boogaerts openden met onze Hooiktse mandatarissen Annemie 
Goris en Lucien Herijgers de vernieuwde Putsesteenweg.

N-VA Lier wenst  
u een prettige Kerst!
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25ste nieuwe handelszaak met  
starterspremie 
In de zomer van 2015 voerde het stadsbestuur de starterspremie in. Wie 
een zaak opende in het kernwinkelgebied kreeg een premie van  
10 000 euro. 

Dat blijkt een enorm succes: intussen werden al 25 premies toegekend. 
Bijna elke maand één nieuwe winkel of handelszaak erbij dus! Lier trekt 
weer aan. Letterlijk en figuurlijk.

Restauratie Gummaruskerk: 
einde juridische procedure in 
zicht
De restauratie van de Sint-Gummaruskerk ligt al 
geruime tijd stil door juridische procedures. Na vier 
jaar is dat eindelijk bijna afgelopen. Zodra de rechtbank 
beslist, kunnen de werken aan de kerk hervat worden. 
Hiervoor werd nu al een stevig budget ingeschreven. Zo 
kunnen we meteen weer uit de startblokken schieten!

Extra middelen voor Proper Lier en Hooikt
Onze stad proper houden is een hele klus, die er helaas niet makkelijker op wordt. Zo is het verbod op  
pesticiden goed voor het milieu, maar het maakt ons onkruidbeheer zwaarder. Ook zwerfvuil blijft een  
hardnekkig probleem.

Het stadsbestuur zet daarom stevig in op een proper Lier en Hooikt. Daarvoor worden heel wat extra middelen en  
mensen vrijgemaakt:
  Vier extra mensen voor Proper Lier
  Vier keer meer veegbeurten dan voorheen
  Extra aandacht voor begraafplaatsen, Begijnhof en Koningshooikt
  Nieuwe wagens en materiaal

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

“Sinds de invoering van 
de starterspremie kwam 
er bijna elke maand  
een nieuwe winkel of 
handelszaak bij.”

Lucien Herijgers 
Schepen van Lokale Economie 

  Het verdwenen Pallieterbeeldje is terug! Schepen Verwaest, 
burgemeester Boogaerts en raadsleden Jenny Van Damme, 
Christina Wagner en Hilde De Koninck verwelkomden het 
op zijn nieuwe stek in de Abtsherbergstraat.

  De Novemberfoor bracht weer veel sfeer in de 
stad. Schepenen Rik Pets en Rik Verwaest testen 
met veel plezier een nieuwe attractie uit!

  Mode-icoon Dries Van Noten wordt 
door de burgemeester gehuldigd als 
nieuwste Erepoorter van Lier.

Terug aan 

de slag!



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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