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Veilig Lier
Cameraschild beschermt Lier en Hooikt
Rondtrekkende bendes, gestolen wagens, onverzekerde chauffeurs;  
binnenkort lopen ze in Lier tegen de lamp dankzij het cameraschild  
van burgemeester Frank Boogaerts.

Het schild bestaat uit acht  
onbemande ANPR-camera’s, 
die automatisch nummerplaten 
lezen. Als een geseinde wagen 
passeert, kan de politie die  
meteen uit het verkeer plukken.  
Niet alleen worden zo heel wat 
misdaden opgelost, het schrikt 
ook rondreizende inbrekers en 
bendes af. Onze stad zal er nog 
veiliger op worden!

Nieuwjaarsreceptie 

Op vrijdagavond 20 januari 
2017 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 Ben Weyts, Vlaams 
minister van Mobiliteit, Toerisme 
en Dierenwelzijn.

VRIJDAG 20 JANUARI  2017
Vanaf 19 uurHof van Aragon

 Acht camera’s staan komen 
de uitvalswegen. Andere wegen 
worden afgedekt door camera’s 
in aangrenzende gemeenten.

Burgemeester Frank Boogaerts en raadslid Jenny Van Damme
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Nieuwe gezichten in N-VA-fractie
Ervaren nieuwkomers in gemeenteraad
Door haar drukke professionele bezigheden verliet Kelly Verheyden de gemeenteraad. Kristof Buelens volgde 
dan weer de liefde naar Antwerpen. Wij houden er alvast aan Kristof en Kelly te bedanken voor hun jaren- 
lange inzet.  Zij worden vervangen in de gemeenteraad door twee ervaren nieuwkomers.

Marc Franquet is een 
54-jarige leraar.  
Hij liep school in  
het St-Gummarus- 
college en studeerde 
later godsdienst. 
wetenschappen aan  
de KUL. Marc geeft  
les aan het GIB in  
Brasschaat. 

Hij is sinds 1999 
politiek actief in Lier 
en sinds 2010 lid van de 
N-VA. De voorbije drie 
jaar vertegenwoordig-
de hij onze partij in de 
OCMW-raad. 

In 2016 werd hij voor-
zitter van ons sociaal 
verhuurkantoor De 
Woonkans. Ook in de 
gemeenteraad zal  Marc 
zich toeleggen op het 
sociale verhaal.

Jan Hauwaert is een 
vertrouwd gezicht voor 
heel wat Lierenaars. 
Advocaat, vrijwilliger 
in Lier800, de Gezellen 
van het Groot Volk  
en heel wat andere  
lokale verenigingen: 
teveel om op te noemen.

Aan politieke ervaring  
ontbreekt het Jan even-
min. Van 1989 tot 1994 
was hij schepen van 
Sociale Zaken, Jeugd  

en OCMW. In 2001 
werd hij de eerste  
voorzitter van N-VA 
Lier-Koningshooikt. 

Sinds 2013 is hij  
voorzitter van de  
Lierse Maatschappij 
voor de Huisvesting. 

Nieuw leven voor stationsbuurt
Na jaren verwaarlozing snakte onze stationsomgeving 
naar opfrissing. Schepen van Mobiliteit Bert Wollants 
zorgde voor de broodnodige verandering. 

Het Leopoldplein is weer een echt plein
De lelijke busluifel op het plein was de Lierenaars al vele jaren 
een doorn in het oog. In november werd deze versleten overkap-
ping gesloopt. Het Leopoldplein krijgt eindelijk weer licht en 
ruimte. Nu is er ook weer een onbelemmerd zicht op ons histori-
sche stationsgebouw.

In de plaats komen binnenkort twee grote en gloednieuwe 
bushokjes. De reizigers zullen er droog staan 
en ook comfortabel kunnen zitten. Ook de 
verlichting op het plein wordt vervangen  
door moderne en energiezuinige ledlampen.  
Voetpaden en asfalt waren al eerder vernieuwd.

Vijf uur gratis parkeren op Tramweglei
De stationsparking op de Tramweglei stond 
elke ochtend stampvol. Al om 7.30 uur was 
nergens nog een vrij plekje. Dat kwam omdat 
pendelaars uit de ganse provincie er de hele dag hun wagen gra-
tis achterlieten. In hun gemeente was de stationsparking immers 
wél betalend. Zo zat een uitgebreide parking vlakbij ons winkel-
gebied propvol, zonder dat het Lier iets opleverde van toerisme 
of winkelbezoek. Ook voor bewoners was het vaak tevergeefs 
zoeken naar een plaatsje.

Dat veranderde allemaal met de nieuwe parkeerregeling.  
Bezoekers kunnen er maar liefst vijf uur gratis parkeren. Ook 

na 14 uur sta je er met een ticket gratis tot 9uur ’s morgens. Tijd 
genoeg dus om te winkelen of uit te gaan in ons mooie stadje. De 
Tramweglei is dus weer een echte Lierse randparking geworden.

Uitbreiding parking
Op de Tramweglei zorgen we ook voor extra parkeerplaatsen. 
In de toekomst is er ruimte voor 100 extra auto’s én 100 extra 
fietsen. De bestaande fietsenstallingen worden overdekt.

Straffe madam uit Koningshooikt 
leidt N-VA in gemeenteraad
Annemie Goris volgt Kristof Buelens op als fractievoorzitster. Annemie 
is een geboren Hooiktenare, die als dochter van voormalig schepen Jos 
Goris de liefde voor haar dorp van thuis mee kreeg. Als lerares heeft ze 
ook veel aandacht voor jeugd, onderwijs en veilig fietsverkeer.

Veertien nieuwe zaken in 
centrum dankzij premie
Sinds de invoering van de winkelpremie vestigden  
zich al veertien nieuwe handelszaken in het kern- 
winkelgebied. Jonge starters voelen zich opnieuw  
gemotiveerd om in het hart van Lier te investeren. 

De nieuwkomers bieden een mooi, gevarieerd aanbod: 
horecazaken, mode, verzorging, boeken… Zo wordt 
winkelen in Lier weer een stuk aantrekkelijker!

Lier bespaart én investeert
Lier blijft profiteren van ons zuinige beleid. Hoewel we de schulden nog sneller afbetalen investeert de 
stad volop. Dat blijkt uit de begroting voor 2017.

De schuldenberg daalt alweer. Tegen 2019 zul-
len we 6 miljoen euro extra hebben afbetaald! 

Straten worden heraangelegd, riolen  
vernieuwd en voetpaden hersteld over het  
hele grondgebied.

Nieuwe en veilige fietspaden  
en wandelwegen.

Een nieuwe sporthal aan de Leuvensevest.

Een extra groot promotiebudget voor  
onze winkelstraten.

Een nieuwe speeltuin en extra groene ruimte

Extra parkeerplaatsen en fietsenstallingen

Het OCMW krijgt meer middelen om zieken, 
senioren en hulpbehoevenden te steunen

“Sociaal beleid en 
sport worden mijn 
prioriteiten.”
Marc Franquet, gemeenteraadslid

“De jeugd moet 
veilig naar school 
kunnen fietsen.”
Annemie Goris, fractievoorzitster

“Ik ga voor betaalbaar 
wonen en een bloeiend 
verenigingsleven.”
Jan Hauwaert, gemeenteraadslid

“Een nieuwe parkeerregeling 
en extra parkeerplekken doen 
de buurt herademen.”
Bert Wollants, schepen van Mobiliteit
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Ontdek de mens 

achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

Philippe Muyters Steven Vandeput
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U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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
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