
Federale regering laat Lierse minder mobielen vallen
De stationsomgeving van Lier wordt nog niet meteen toeganke-
lijker voor mensen met een beperkte mobiliteit. Dat blijkt uit de 
informatie die Kamerlid en schepen Bert Wollants kreeg van de 
NMBS. Een schril contrast met de eerdere belo� e van minister 
Gilkinet.

Enkele maanden geleden bezorgden de Lierse fractievoorzitters 
een brief aan minister Gilkinet (Ecolo) met de uitdrukkelijke 
vraag om het station toegankelijker te maken. Als reactie op 
die brief beloofde de minister om in 2027 liften te voorzien en 
verhoogde perrons aan te leggen. Maar dat staat bij de NMBS 
niet op de planning. 

“Minister Gilkinet en de federale regering laten ons vallen als 
een baksteen. Eigenlijk schuift de minister het project gewoon 
door. Niet naar de volgende regering, maar zelfs naar de daarop-
volgende. De boodschap van minister Gilkinet is glashelder: op 
hem hoeft men in Lier niet te rekenen”, zegt Bert Wollants.

De N-VA blijft erop aandringen om het dossier aan te pakken 
en om de reizigers met een beperkte mobiliteit te bieden waar ze 
recht op hebben: een toegankelijk station.

Nieuwe hondenspeelweide Loebas en volkstuinpark Hof van Pallieter
Een participatietraject met buurtbewoners, hondenlie� ebbers en Lierenaars met groene vingers leidde tot de invulling van het 
landschapspark Pallieterland. Daarmee krijgt Lier er een prachtige groene genietplek van bijna 13.000 vierkante meter bij. 
Schepenen Rik Pets en Annemie Goris spreken van een geslaagd project.

 Met de hondenspeelweide 
Loebas hebben de Lierse 
viervoeters een terrein van 
5.000 vierkante meter ter 
beschikking om te lopen, 
te ravotten en te spelen. Er 
is een klein en een groot 
compartiment, zodat alle 
honden kunnen genieten 
van wat vrijheid en enkele 
speeltoestellen.

 Lierenaars met 
groene vingers 
kunnen terecht 
in meer dan 70 
moestuintjes van Het 
Hof van Pallieter. Ze 
kunnen er hun eigen 
groenten en fruit 
kweken en genieten 
van het tuinieren.

Rik Pets
Schepen

Het is een schande dat het station van Lier nog altijd niet toegankelijk is voor 
minder mobielen. De N-VA blijft erop aandringen om daar werk van te maken.”

Bert Wollants, Schepen van Mobiliteit

Annemie Goris
Schepen 
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Strengere maatregelen 
tegen sluikstorters werpen 
vruchten af
Sluikstorten is asociaal en egoïstisch. Sluikstorters vervuilen 
onze stad en laten de samenleving opdraaien voor hun afval. 
In Lier pakken we ze daarom keihard aan. En dat werkt.

Dankzij vier mobiele camera’s en gerichte acties betrappen we in 
onze stad bijna dagelijks een sluikstorter. “Nu zitten we aan 
cijfers die dubbel zo hoog zijn vergeleken met dezelfde periodes 
in het verleden. De inzet van onbemande camera’s maakt echt 
een groot verschil”, zegt burgemeester Rik Verwaest.

De pakkans is hoog. De boete ook. Want die werd verdubbeld 
naar 425 euro: een boete van 300 euro plus de opruimingskosten. 
Wie dat wil, kan de boete inruilen voor dertig uren gemeen-
schapsdienst bij het ‘Proper Lier’-team. “Want laat me duidelijk 
zijn: we willen de stad proper houden en niet de stadskas vullen.” 

In september bezochten we enkele wijken in Lier. Alle buurtbewoners waren welkom in onze gele tent voor een babbeltje en een pak 
friet. Die bezoeken leverden fijne gesprekken en nieuwe ideeën op. De mooie opkomst bewijst dat politiek geen ver-van-mijn-bed-
show is, maar ontstaat waar mensen samen zijn en praten over hun (lokale) bezorgdheden.

Bedankt aan alle aanwezigen en graag tot de volgende keer!

We gaan door tot elke sluikstorter 
de boodschap begrepen heeft.”

Rik Verwaest
Burgemeester

N-VA-wijkbezoeken

lier@n-va.be
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Uitgebreide winterterrassen in Lier
Dat de terrassen de komende zomers verdubbeld mogen worden, dat 
wist u al. Nieuw is dat het schepencollege onlangs besliste dat de terrassen 
ook in de winter mogen blijven staan. Waar het mag van de dienst 
Erfgoed, kan het winterterras zelfs overkapt worden. 

Schepen Ilse Lambrechts verduidelijkt dat er enkele spelregels zijn: “We 
hebben geprobeerd om een beetje meer uniformiteit in het straat-
beeld te krijgen door regels te bepalen rond de vorm en de kleur van 
de terrasoverkappingen. We willen onze horeca-uitbaters uiteraard 
wel de mogelijkheid geven om een uitbreiding of overkapping te 
voorzien die past bij de eigenheid van hun zaak.” De winterterras-
sen mogen blijven staan tot en met het eerste weekend van maart. 

Lierse Ommegang was groot succes

Op 2 en 9 oktober vond eindelijk opnieuw de Lierse Ommegang plaats. Met twee jaar vertraging, om de door u wel gekende reden. 

Het feest was niet minder intens, integendeel. Onze burgemeester en schepenen trokken voor de gelegenheid hun beste 
kostuum aan. Dankjewel aan de organisatoren, verenigingen en vele vrijwilligers voor twee zalige zondagen.

Lierse fi etspolitie 
verdriedubbelt
U hee�  ze ongetwijfeld al gezien, onze 
� etsende agenten. En we hebben goed 
nieuws. Het � etsteam van onze Lierse 
politie verdriedubbelt. 

U ziet onze fietsbrigade overal in het 
straatbeeld. Op die manier zijn onze 
agenten aanspreekbaar, zichtbaar en 
overal aanwezig. We maken van Lier een 
veilige(re) stad!

www.n-va.be/lier
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Ondertussen voert Vlaanderen wél beleid

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaar.

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België. De paars-groene regering

heeft zelfs nog geen akkoord over de verlenging

van de twee jongste kerncentrales.

De Vlaming die werkt, spaart of onderneemt 

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen. Maar wie 

niet wil werken, kan in dit land eindeloos een

uitkering blijven trekken. De paars-groene regering 

verhoogde de uitkeringen gigantisch in plaats 

van werk te maken van een échte arbeidsdeal.

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen. Aan de asielpoorten 

is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

veroordeeld tot het betalen van dwangsommen. 

Maar ze blijft er koppig voor kiezen om niets te doen.   

Ook de broodnodige pensioenhervorming is

blijven steken op een non-akkoord.

jarenlang nauwelijks heeft gewerkt, wordt 

daarvoor beloond. Alweer een akkoord op
maat van de PS.
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op straat. De federale regering wordt keer op keer 

Op Belgisch niveau staat alles stil

Moeilijke tijden vragen om moeilijke beslissingen. De N-VA gaat in de Vlaamse Regering
wél de uitdagingen aan. Ook als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.

Zuhal Demir ijvert daadkrachtig voor haalbare

én betaalbare maatregelen. Ze investeert meer

dan een miljard euro in renovatiepremies en 

goedkope leningen om woningen energiezuiniger

te maken. En ze haalt overbodige kosten uit onze

energiefactuur.

Vlaams minister-president Jan Jambon is

de drijvende kracht die knopen doorhakt in 

complexe dossiers, met een vaste blik op de

toekomst. Een toekomst waarin Vlaanderen

een wereldspeler wordt in innovatie en

ontwikkeling.

Matthias Diependaele waakt onverstoorbaar

over onze centen. Vlaanderen zet als enige regio 

koers naar een begrotingsevenwicht. Matthias

zorgde er ook voor dat mensen met buitenlandse

eigendommen geen recht meer hebben op een

sociale woning.

Om het Vlaamse onderwijs op wereldniveau te

houden, stuurt Ben Weyts bij waar nodig. Met 

aangepaste eindtermen, een taalscreening van 

kleuters en investeringen in infrastructuur en 

digitalisering. Ben geeft de leerkracht de plaats

die hij of zij verdient: vooraan in de klas.


