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Veilig thuis in een welvarend Lier - Koningshooikt

4

lier@n-va.be

Onze N-VA-ploeg zette haar beste beentje voor op de Pallieter-
jogging

Op Vaderdag deelde N-VA leuke gadgets uit op de zaterdag-
markt.

Speeltuin Stadspark kreeg er met Kabouterland een eigen  
peuterhoek bij. Mooi werk van schepen Rik Verwaest!

Bart De Wever bezocht onze stad met heel wat N-VA-kopstuk-
ken. De Lierenaren verwelkomden hen hartelijk!

De eerste schup ging in de grond voor de nieuwe stedelijke 
sporthal aan het Atheneum.

N-VA gaat voor sporten in eigen stad 
Stedelijk jeugdvoetbalcomplex op Hoge Velden 

Woord gehouden 
Het Lierse voetbal beleeft woelige tijden. Als grootste partij werkt 
N-VA aan oplossingen. Dat doen we met een stedelijk jeugdvoetbal-
complex op de Hoge Velden. 

In tegenstelling tot onze voorgangers brachten wij wél vaart in de 
Hoge Velden. Nu is 80% van de gronden in handen en onteigenen 
we het laatste deel. Ook staat er al 2,2 miljoen opzij om maar liefst  
13 hectare aan nieuw sportterrein te ontsluiten.

Voetballen in eigen stad 
N-VA gaat resoluut voor een stedelijk jeugdvoetbalcomplex op de 
Hoge Velden. Er kunnen 7 voetbalpleinen met omkadering worden 
gerealiseerd, waarvan een deel in kunstgras. De jeugdwerking van 
de Lierse ploegen voorziet dan in huur en onderhoud. Eventueel 
kunnen ook lokale liefhebbersploegen hier terecht.

Dit plan is een win-win voor Lier: onze jeugd kan voetballen vlak bij 
huis en moet niet meer uitwijken naar buurgemeenten. Bovendien 
garanderen we zo het Lierse voetbal een gezonde toekomst.

Kunstgrasveld in Hooikt 

Met de N-VA bent u zeker  
van een veilig en welvarend  

Lier en Hooikt.

Ook 
onze deel-

gemeente vergeten we 
niet. Voor de N-VA moeten 

stad en KVK Hooikt de handen 
in elkaar slaan voor een  

kunstgrasveld. Hooikt heeft een  
gezonde jeugdwerking voor 

kinderen uit eigen streek, 
dat verdient alle 

steun.
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Een sterke N-VA-ploeg voor Koningshooikt 

De N-VA beloofde speciale aandacht voor onze groene en warme deelgemeente. En we hielden woord! We realiseerden heel wat in 
Hooikt, maar hebben nog grote plannen: 

Minder schulden, meer investeren: de balans van  
zes jaar N-VA 

Anja De Wit: fier op ons schitterend financieel parcours!
 
Schepen van Financiën Anja De Wit sloot met veel fierheid de 
laatste jaarrekening af. En terecht! Want ook 2017 was een goed 
jaar voor de Lierse stadskas. Meer dan ooit werd ingezet op 
schuldafbouw. In totaal werd maar liefst 7 miljoen euro versneld 
afbetaald. Elke Lierenaar torst dus bijna 400€ minder stadsschuld 
dan toen wij begonnen!

De cijfers zijn overduidelijk: met N-VA aan het roer doet onze stad 
het financieel élk jaar beter. Ons schip zit dus duidelijk op koers. 

Investeren zonder schulden

Dat zorgt ervoor dat er de komende jaren opnieuw meer kan wor-
den geinvesteerd. De N-VA maakte al duidelijk waar zij voor pleit:

 ☐ Een recordinvestering van 22 miljoen € in straten en fietspaden

 ☐ Een rechtvaardige verlaging van de afvaltaks

 ☐ Een stedelijk jeugdvoetbalcomplex op de Hoge Velden

Investeringen die allemaal mogelijk zijn zonder nieuwe belastingen 
of schulden. De N-VA heeft bewezen dat ze uw vertrouwen waard is!

Van bloedrode cijfers naar overschot op vijf jaar

Karel ‘Charlie’ Michielsen, al jaren voorzitter van de alom gekende Lierse Keersters, zal op de N-VA-lijst kandideren bij de gemeen-
teraadsverkiezingen.

Karel Michielsen heeft er alvast zin in: ‘De voorbije jaren heb 
ik de verandering aan het werk gezien in mijn stad. Als je erbij 
bent op zowat elke feestelijke gebeurtenis ontmoet je ook de 
mensen achter dat goede beleid. Met de N-VA-bestuurders 
klikte het. Zowel lokaal als nationaal heeft de N-VA mij sterk 
overtuigd. Ik was al lang lid, nu wil ik als kandidaat mijn steen-
tje bijdragen.”

Burgemeester Frank Boogaerts is erg tevreden: ‘Na de voorzit-
ter van de Moedige Bootvissers en die van de Hooiktse Dorps-
raad kiest alweer een bekend gezicht uit ons verenigingsleven 
voor de N-VA. Allemaal geëngageerde mensen die gaan voor 
een bruisend Lierke Plezierke. Zo wordt onze lijst een mooie 
weerspiegeling van ons Lierse DNA!”

Onze realisaties in Hooikt:
 ✓ Heraanleg en fietspaden op de  

Putsesteenweg en Sander de  
Vosstraat

 ✓ Vernieuwd dorpshuis “De Jutteneer”
 ✓ In 2019 schup in de grond op de  

Aarschotsesteenweg
 ✓ Spreekuur burgemeester in  

gemeentehuis
 ✓ Steun voor nieuwe Chirolokalen
 ✓ Drie verlichte oversteekplaatsen

Onze plannen voor Hooikt
 ✓ Zwaar verkeer weren uit de dorpskern
 ✓ Veilige fietsroutes naar de Hooiktse scholen
 ✓ Voorrang aan ouderenzorg in plaats van 

nieuwe woonuitbreiding
 ✓ Steun voor een kunstgrasveld voor de jeugd 

van KVK Hooikt
 ✓ De rondgang om de kerk verlichten en  

omtoveren tot groen parkje
 ✓ Opwaarderen van het gemeentehuis
 ✓ … en nog veel meer!

Met de huidige en vorige voorzitter van de Dorpsraad, onze fractieleidster in de gemeenteraad, een geëngageerde jongere en een 
sociaalvoelende arts een sterk team. 

Voorzitter Lierse Keersters kiest voor N-VA
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