
Het Academisch Kwartier: een 
uniek stadsvernieuwingsproject 
Ruim vijf jaar geleden gaf de Stad Lier de opdracht aan SOLag om het historische gebouw 
van de normaalschool aan de Berlaarsestraat-Kluizeplein te kopen. Dat dreigde volledig 
te verkommeren. Onder impuls van SOLag-voorzitter en schepen Bert Wollants en direc-
tielid Tim Van Keer werd beslist om een publiek-private samenwerking aan te gaan om 
de site uit te bouwen tot een uitzonderlijke trekpleister waar wonen, werken en beleving 
harmonieus in elkaar vloeien. Het kreeg de projectnaam het Academisch Kwartier. 

Naast een divers aanbod van 
appartementen en woningen zal 
de site een incubatorproject, een 
buurtpaviljoen, een stadsland-
bouwproject, enkele buurtwinkels 
en horecazaken herbergen. Het 
incubatorproject voor jonge 
ondernemers en starters is al een 
feit. In De Kwekerij vinden zij 
een aangename werkplek in een 
historisch kader. Ondertussen 
werken we verder aan de volgende 
uitdagingen. Zo wordt de laatste 
hand gelegd aan het restaurant 
NEON dat begin 2023 zijn 
deuren opent.

Onze N-VA-bestuursleden bij SOLag zagen erop toe dat de authenticiteit van de gebouwen 
maximaal bewaard bleef zodat het historische karakter van de site gevrijwaard werd. 

Het Academisch Kwartier wordt een pareltje in de binnenstad van Lier waardoor de brede 
omgeving een nieuwe dynamiek zal ervaren. 

N-VA-bestuursleden bij SOLag: Toon Vaessens, 
Mara Op de Beeck, Bert Wollants en Tim Van Keer 

Beste Lierenaar en 
Hooiktenaar

Het jaar is ten einde. Omwille 
van de pandemie was het de 
voorbije twee jaren niet moge-
lijk om u te begroeten op onze 
nieuwjaarsreceptie. Daarin 
komt opnieuw verandering. 
Het wordt tijd om onze traditie 
verder te zetten.

N-VA Lier-Koningshooikt heet 
u daarom van harte welkom 
op haar traditionele nieuw-
jaarsreceptie. Op 20 januari 
toosten wij vanaf 19 uur op 
het nieuwe jaar. Dat doen we 
met een hapje en een drankje. 
De receptie vindt plaats in het 
Hof van Aragon, Aragonstraat 
6 in Lier.

Onze gastspreker is niemand 
minder dan Zuhal Demir, 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme. U bent 
meer dan welkom!

Wij wensen u alvast een fi jne 
Kerst en beste wensen voor 
2023.

Toon Vaessens
Voorzitter

Nieuwjaarsreceptie 
Vrijdag 20 januari 2023

Vanaf 19 uur
Hof van Aragon met Zuhal Demir

Buitenlands bezit bij sociale huurders: rechter geeft Lier gelijk

De Lierse Maatschappij voor Huisvesting (LMH) verhuurt sociale woningen aan mensen 
met een laag inkomen. Dat gebeurt onder strikte voorwaarden, zoals het niet bezitten 
van een eigen woning of eigendom in binnen- of buitenland. En dat controleren we!

Uit onderzoek bleek dat 25 Lierse huurders bouwgronden of huizen bezitten in het 
buitenland. Het huurcontract van die huurders werd stopgezet en de huurkorting 
waarvan ze de afgelopen jaren genoten, moesten ze terugbetalen. Drie personen stapten 
naar de rechtbank. De rechter oordeelde echter dat de beslissing van de LMH volledig 
rechtmatig is. De Vlaming vindt het belangrijk dat de solidariteit die hij toont, hulp 
biedt aan mensen die het écht nodig hebben én de regels respecteren.
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Meer aandacht voor intrafamiliaal geweld
Tijdens de coronacrisis stegen bij onze lokale politie de meldingen 
van intrafamiliaal geweld aanzienlijk. Daarom hebben de stad en het 
OCMW besloten om in samenwerking met de lokale politie verder te 
investeren in de uitbouw van het ‘Family Justice Center (FJC)’.

“Om dat bij een breed publiek onder de aandacht te brengen en om 
het taboe te doorbreken, zijn we ingegaan op de vraag om de foto_
tentoonstelling ‘Bang’ en de cartoonvoorstelling ‘Geweldige Liefde’ 
naar Lier te halen”, zegt schepen Annemie Goris. De foto’s en 
cartoons stonden opgesteld in het stadskantoor en in het sociaal 
huis. 

Annemie Goris

Poppy’s in Lier en 
Koningshooikt
“Met 20 poppy’s en 17 wagens van Cambio 
trekken we de kaart van het autodelen. Zo 
sluiten we aan bij het rijtje van vergelijkbare 
steden die ons voorgingen zoals Antwerpen, 
Brussel, Mechelen en Gent”, zegt schepen 
Bert Wollants.

Lierse stadskas blijft op koers 
in woelige storm
Het zijn � nancieel moeilijke tijden, ook voor de gemeenten. De in� atie 
jaagt de lonen en facturen de hoogte in en de energiekosten gaan door het 
dak. Heel wat gemeentebesturen verhoogden daarom hun belastingen, 
schrapten investeringen of moesten personeel ontslagen. In Lier is dat 
anders.

Met de N-VA aan het roer voert Lier 
al tien jaar een gezond financieel 
beleid. En dat loont. De Lierenaar 
moet niet opdraaien voor roekeloze 
avonturen. Wat betekent onze begro-
ting 2023 voor u?

•   De schulden zijn onder controle 
en worden verder afbetaald. Onze 
relatieve schuldgraad daalt.

•   Er worden geen nieuwe belastin-
gen ingevoerd, en de bestaande 
worden niet verhoogd. We doen 
alleen 
indexaanpassingen.

•   Ons ambitieus investerings-
programma wordt verdergezet. 
In 2023 gaan we volop aan de slag 

om straten te vernieuwen, sport-
infrastructuur te bouwen en ons 
erfgoed te restaureren.

•   Het budget voor asfalt en voetpa-
den gaat stevig omhoog.

Op een woelige 
zee onderschei-
den zich de beste 
kapiteins. U kunt 
op ons blijven re-
kenen. Wij blijven 
in 2023 uw en 
onze centen veilig 
beheren!

Ilse Lambrechts

Schop in de grond op Hoge velden
De N-VA schoof bij de vorige verkiezingen de aanleg van een stedelijk jeugdsportcomplex op de Hoge Velden als speerpunt naar 
voren. De afgelopen jaren werden alle nodige gronden verworven en werd de wegeninfrastructuur uitgetekend. In oktober 
gingen de werken voor de wegenis en � etspaden van start. 

De stad investeert bijna 2,8 miljoen euro om de noodzakelijke 
toegangswegen naar en van de site aan te leggen. Volgens 
schepen Bert Wollants worden er in dit project bijna 1,5 
kilometer nieuwe fietspaden en 800 meter nieuwe of 
vernieuwde wegen aangelegd. Op die manier kan iedereen 
vlot en veilig het (toekomstige) nieuwe sportpark bereiken. 

Aan de invulling van de site zelf wordt nog volop gewerkt. 
Daarover worden binnenkort de nodige knopen doorgehakt.

We werken aan een vlotte en veilige ontsluiting 
van het nieuwe jeugdsportcomplex op de Hoge Velden.

Hondenpoep in de buis
Binnenkort plaatsen we in Lier de eerste hondenpoepbuizen. Het schepencollege keurde de 
aankoop van vij� ien exemplaren goed. 

“We zien nog te vaak dat baasjes hun hondenpoepzakjes op straat laten liggen. Om dat aan te 
pakken, voorzien we meer mogelijkheden om de poepzakjes van uw hond te deponeren. We 
doen er alles aan om onze straten en stoepen proper te houden”, zegt schepen Rik Pets. 

Investeren in een veilige stad
Een man achtervolgt een meisje. 
Dankzij camerabeelden wordt hij 
gelinkt aan meerdere pogingen 
tot benaderen van minderjarigen. 
Een drama wordt vermeden.

Een dievenbende rooft een wagen 
leeg. Maar de anpr-camera 
registreert hun nummerplaat 
en bij het verlaten van de stad 
worden ze geklist. 

Dat is maar een kleine greep uit de vele zaken die we de voorbije jaren oplosten dankzij onze politiecamera’s.

Met de N-VA aan het roer werd de afgelopen tien jaar sterk geïnvesteerd in veiligheid. We beschikken onder meer over 
een modern cameraschild. Maar liefst 81 veiligheidscamera’s, een ring van 18 anpr-camera’s rond de uitvalswegen en 
een set mobiele camera’s zijn voor de politie van onschatbare waarde bij het aanpakken van criminelen.

Burgemeester Rik Verwaest: “Camera’s werken. Dat zien we elke dag opnieuw. Dankzij de mobiele camera’s pakken we 
gemiddeld één sluikstorter per dag die onze stad vervuilt. Criminelen plukken we van straat voordat ze opnieuw kunnen 
toeslaan. En dankzij het anpr-systeem krijgen rondtrekkende bendes hier geen kans.”

We blijven investeren in veiligheid. 
We breiden ons camerapark uit 
met een aantal haarscherpe en 
moderne camera’s, zodat we nog 
meer gevoelige plaatsen in de 
gaten kunnen houden.”

Stad Lier zorgt voor nieuw asfalt en markeringen
De afgelopen tijd maakte de stad werk van de asfaltering van een aantal belangrijke 
wegen. Onder impuls van onze schepen Bert Wollants werden de Antwerpsesteenweg en 
Leuvensevest voorzien van een nieuwe laag asfalt. Bovendien kreeg de Antwerpsesteenweg 
een wegdek dat een stuk stiller is dan de oude wegenis, wat de bewoners ten goede komt.

Bert Wollants

Tijdens de coronacrisis stegen bij onze lokale politie de meldingen 
van intrafamiliaal geweld aanzienlijk. Daarom hebben de stad en het 
OCMW besloten om in samenwerking met de lokale politie verder te 

“Om dat bij een breed publiek onder de aandacht te brengen en om 
het taboe te doorbreken, zijn we ingegaan op de vraag om de foto_
tentoonstelling ‘Bang’ en de cartoonvoorstelling ‘Geweldige Liefde’ 

Een verkrachter is spoorloos. 
Dankzij de camera in de 
stationstunnel wordt hij herkend 
en opgepakt voor hij opnieuw kan 
toeslaan. 

www.n-va.be/lierlier@n-va.be
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FEDERALE BEGROTING
VAN REGERING-DE CROO IS 
ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest
zelfs zijn eigen staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans 
helder: België heeft de allerslechtste begrotingscijfers van de 
hele eurozone. Alle broodnodige hervormingen rond de 
arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.” 

“

Sander Loones
N-VA-Kamerlid

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting
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Verwacht begrotingssaldo in 2024

VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR
BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027

In de Vlaamse begroting geen ‘materiële fouten’ zoals in de federale! 
De Vlaamse Regering zet koers naar een begrotingsevenwicht in 2027. 
We zijn verantwoordelijke politici. Daarom weigeren we de miserie van 
vandaag door te schuiven naar de generaties van morgen. We hebben
de moed om moeilijke problemen nu op te lossen.”

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo na correcties begrotingsdoelstelling
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