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Lier pakt sociale woonfraude aan:
buitenlands bezit opgespoord
Van links naar rechts: LMH-bestuursleden Anja De Wit en Piet De Zaeger met
Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele en LMH-voorzitter Jan Hauwaert.
De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting (LMH) verhuurt sociale woningen aan mensen met een laag inkomen. Alleen
wie geen eigen huis bezit, komt daarvoor in aanmerking. Maar niet iedereen speelde het spel eerlijk. Lier pakt die fraude nu
daadkrachtig aan.
Na een controle moeten 25 huurders
hun sociale woning verlaten. Uit
onderzoek bleek dat zij bouwgronden
of huizen bezitten in het buitenland.
Ook hun sociaal voordeel eisen we
terug. Ze profiteerden immers jarenlang van onterechte sociale korting op
hun huur. Die bedragen lopen op tot
35.000 euro.
“We controleren steeds of onze (kandidaat-)huurders ergens een eigendom hebben”, zegt LMH-voorzitter
Jan Hauwaert. “In eigen land was
dat makkelijk na te kijken. Maar we

25 huurders met een woning
of bouwgrond in het buitenland
moeten uit hun sociale woning.
Anja De Wit, LMH-bestuurslid

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 15 april.

vermoedden al langer dat sommigen een
eigendom in het buitenland verzwegen.
Toch beloofden ze ons allemaal op eer
van niet. Dus moesten we ter plaatse gaan
controleren.”

Eerst verwittigd
Na succesvolle voorbeelden in Hamme en
Antwerpen, begon daarom ook Lier met
controle op buitenlands bezit. “Midden
2020 kondigden we het onderzoek aan
bij onze huurders,” zegt LMH-bestuurder Piet De Zaeger. “Iedereen kreeg een
laatste kans om buitenlands bezit op te
biechten. De huur zegden we sowieso op,
maar een minnelijke schikking over de
terugvordering was mogelijk. Men was
dus verwittigd. Maar niemand reageerde.”
Drie gespecialiseerde bureaus gingen
op onderzoek. “Zij keken in 9 landen in
3 werelddelen de officiële registers na.

Zo werden 59 dossiers onderzocht,” zegt
LMH-bestuurslid Anja De Wit. “Voor 20
huurders werd geen eigendom gevonden, 9
onderzoeken lopen nog. Vijf huurders met
alleen gedeeltelijke en beperkte eigendom
krijgen een jaar om dat van de hand te
doen. We zijn dus redelijk.”
“Maar in 25 dossiers werd er wel eigendom
gevonden, die al vele jaren in hun bezit
was. Die huurders kregen onverbiddelijk
hun opzeg. Zo komen 25 sociale woningen
vrij voor mensen die soms al jaren op de
wachtlijst stonden.”
Vlaams minister van Wonen Matthias
Diependaele is blij met de actie in Lier. Hij
spoort alle sociale huisvestingsmaatschappijen aan hetzelfde te doen: “De Vlaming
wil weten dat de solidariteit die hij toont,
terechtkomt bij die mensen die het écht
nodig hebben én die de regels respecteren.”
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Laat je vaccineren in eigen stad
Het vaccin haalt ons uit de crisis. Dat de Lierenaars en
Hooiktenaars in eigen stad hun prikje kunnen krijgen,
is dan ook een goede zaak.
We zijn fier dat ons CC De Mol door vijf gemeentebesturen
unaniem werd gekozen als vaccinatiecentrum voor de hele regio.
Toegankelijk, bereikbaar en ruim: alles wat nodig is voor een
vlotte en veilige vaccinatie van ruim 80.000 mensen. Na een
razendsnelle opbouw opende het na amper twee weken al de
deuren. We mogen bovendien rekenen op de steun van 1.200
vrijwilligers. Hartverwarmend!
Hopelijk ontvangen we snel genoeg vaccins om op volle
toeren te kunnen draaien. Lier is er klaar voor!

Onze Vesten in een nieuw jasje
De Lierse Vesten zijn de groene long van onze stad. Een paradijs voor
duizenden wandelaars, fietsers en lopers, die er zuurstof en koelte
vinden.
Schepen Bert Wollants,
die de Vesten al voorzag
van welkome verlichting,
steekt nu ruim twee
kilometer in een nieuw
jasje. Dat betekent een
volledig nieuw wegdek in
dolomiet van de Minigolf tot voorbij het Spui,
een forse investering van
270.000 euro.
De werken starten vanaf 3 mei ter hoogte van de Sportvelden.
We kijken er al naar uit!

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen.
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare
minderheid terzijde kan schuiven.

lier@n-va.be

Herstel burgemeester zit op
schema
De openhartoperatie van onze burgemeester
Frank Boogaerts is prima verlopen. Ook het
herstel verloopt zoals gepland.
Bij een dergelijke zware
operatie vraagt dat
enige tijd. Van zodra
het opnieuw mogelijk is, zal Frank zijn
burgemeestersfunctie
weer opnemen om alle
Lierenaars en Hooiktenaars van dienst
te zijn. We kijken er
alvast naar uit!
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In Beeld

Sprokkels uit
Lier & Hooikt
Lierenaar van het Jaar
Jong N-VA Lier & Hooikt gaf de ploeg van
restaurant Petit Cuistot hun trofee ‘Lierenaar
van het Jaar’ voor het project ‘Feed the Nurses’.
Samen met andere chefs bezorgden ze tijdens de
eerste golf heerlijke maaltijden aan het zorgpersoneel. Xander De Vos en Charlotte Schwagten
overhandigden hen de trofee en een welverdiend
geschenk.

Handen uit de mouwen
De prachtige kerst- en valentijnsversiering
bracht licht in donkere dagen. Toen die
op het Koningsplein even uitviel, stak ons
Hooiktse gemeenteraadslid Dirk Frans
zelf de handen uit de mouwen. En toen
was er weer licht!

Nieuwe minigolf
Onze minigolf werd helemaal vernieuwd. De volledige accommodatie
kreeg een fris en kleurrijk nieuw jasje,
klaar voor vele uren pret met het hele
gezin. In de toekomst volgt de rest
van de Sportvelden.
Marc De Keulenaer
Bestuurslid

Dubbel zoveel plezier op verdubbelde terrassen
Onze lokale horeca heeft een loodzwaar jaar achter de rug. Daarom
verdubbelt het stadsbestuur hun terras, net als vorige zomer. Ze mogen
dus gratis twee keer zoveel terrasruimte innemen. Dat betekent méér
inkomsten voor de uitbaters, méér gezelligheid in onze stad en méér
veiligheid op ruime terrassen. Iedereen wint!

Regenboogstad
Na het haatmisdrijf in Beveren wapperde een
week lang fier de regenboogvlag aan ons Lierse
stadhuis. Daarmee wilden we iedereen die bang is
om zichzelf te zijn een hart onder de riem steken.
In onze stad is er geen plaats voor haat.

Rik Verwaest, schepen
van Lokale Economie
Ilse Lambrechts,
Gemeenteraadslid

www.n-va.be/lier
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels,
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie.
Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groepsimmuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmettelijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren.
Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ontzettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen
Vlamingen.
Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken.

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de
6,5 miljoen andere Vlamingen”
Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven.
Daar snakken we met z’n allen naar.”
014229

Frank Boogaerts, burgemeester

