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11de Zomers
Tuinfeest

DE KRACHT VAN VERANDERING:
LIERSE BEGROTING OP ÉÉN JAAR TIJD UIT HET ROOD
De N-VA erfde na de verkiezingen
een dramatische financiële situatie. De nieuwe coalitie snoeide
daarom stevig in de uitgaven.
Maar de rekening van 2013
bewijst ons gelijk. En hoe! Na
de verliezen van de voorgaande
jaren heeft Lier nu zowaar een
overschot van 2,6 miljoen euro.

september MET BARBECUE EN
SPEELWEIDE VOOR
2014
KINDEREN
vanaf 15 uur
(bakken start om 16 uur)
N-VA Lier-Koningshooik organiseert naar goede gewoonte in september haar gezellig tuinfeest. U
kan komen genieten van heel wat
lekker eten en drinken. De kinderen
kunnen zich uitleven op de speelweide of het springkasteel.
Kaarten:
Volwassenen: 15
euro / Kinderen
van 4 tot 10 jaar:
10 euro

V.U.: Toon Vaessens - Kromme Ham 89 - 2500 Lier - lier@n-va.be

Inschrijven:
Ten laatste op
maandag 1 september 2014
Waar:
Het tuinfeest vindt plaats in Lier op
een mooie grasweide aan de
Kromme Ham, tussen de nummers
67 en 89 (wijk Kloosterheide).
Contact:
Toon Vaessens – 0479 80 34 09 toon.vaessens@n-va.be
Wim Theunis - 0473 11 53 82 wim.theunis@n-va.be

Lier bouwde op enkele jaren tijd
een
enorme schuldenlast op van
Dankzij de besparingen is er een
82 miljoen euro. Het werd bovenoverschot van 2,6 miljoen.
dien steeds erger. In 2012 had de
stad een jaartekort van maar liefst
5,5 miljoen. De besparingen bewijzen nu - ondanks de kritiek van de oppositie hun nut.
“Het belangrijkste is dat de schuldopbouw is gestopt”, zegt schepen van Financiën Anja De Wit. “Van een verlies van 5,5 miljoen euro in 2012 gaan we naar
een overschot van 2,6 miljoen euro. En dat zonder extra belastingen. Dankzij
onze ingrepen ontsnapte Lier op het nippertje aan een financiële ramp.”
Ook burgemeester Frank Boogaerts is tevreden: “We gaan van zware verliezen
naar een overschot op amper één jaar. Dat bewijst dat verstandig besparen
werkt. Maar we zijn er nog lang niet. Nu weer het geld langs ramen en deuren
buitengooien is niet aan de orde. Er blijft nog altijd een zware schuldenlast. We
doen dus gewoon verder zoals we bezig zijn.”
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Wij hopen u opnieuw talrijk te
mogen begroeten!
Lier kleurt geel-zwart

www.n-va.be/lier

Vlot en goedkoop naar Lier
met auto én fiets

Snelle en vlotte
dienstverlening

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Lier kleurt geel-zwart
Bert Wollants:
uw Lierse stem in Brussel
Bert Wollants, onze schepen van
Openbare Ruimte en Mobiliteit, werd
herkozen als Kamerlid. Mede dankzij
zijn sterke score in onze stad is Bert
nu de enige Lierenaar in het parlement. De komende jaren zal hij dus
de belangen van Lier verdedigen in
Brussel.

Bert Wollants legde in juni
de eed af als Kamerlid.

Bert staat bekend als de energiespecialist van de N-VA. In de media werd
hij geprezen voor zijn dossierkennis
en kreeg hij een sterk parlementair
rapport. Voor zijn tweede termijn als
parlementslid kan hij ook rekenen op
zijn Lierse ervaring met mobiliteit en
openbare werken. We wensen Bert alvast veel succes!

ANN-SOFIE
VAN DEN BROECK

verlaat om zich helemaal toe te leggen op Lier, vertrok uit de nationale
politiek door de grote poort. Bij de
opvolgers op de Vlaamse lijst haalde
hij de op één na meeste stemmen.

Lierse N-VA’ers scoren sterk
Bij de verkiezingen van 25 mei trok
een zwart-gele golf door Vlaanderen. Ook in onze stad zetten we een
knap resultaat neer. Meer dan één
Lierenaar en Hooiktenaar op de drie
koos voor de N-VA.

Ook de twee andere Lierse kandidaten mochten juichen op 25 mei. Jong
N-VA-voorzitster Ann-Sofie Van den
Broeck haalde meer dan 31 000 voorkeursstemmen op de Europese lijst,
een schitterend resultaat. Burgemeester Frank Boogaerts, die de Senaat

FRANK
BOGAERTS

Vlot en goedkoop naar Lier met auto én fiets
Sinds 1 juli is de ondergrondse parking ‘Grote Markt’ goedkoper én langer
open. Daarmee antwoordde het stadsbestuur op de noodkreet van de Lierse
horeca. Zij zagen hun bezoekersaantal dalen sinds de parkeerplaatsen op de
Grote Markt verdwenen. N-VA-schepen van Mobiliteit Bert Wollants zorgde
voor oplossingen.
“Ik voerde al enige tijd overleg met Parkeerbeheer, dat de ondergrondse parking uitbaat. Nu slaan we met Parkeerbeheer, de horeca en de stad de handen
in elkaar voor een bruisend centrum. Om te beginnen blijft de parking langer
open: vanaf nu kan je donderdag, vrijdag en zaterdag tot 1 uur binnenrijden.
Uitrijden blijft de hele nacht mogelijk.”
Bovendien dalen de tarieven behoorlijk, zeker voor wie een hele avond in Lier
wil blijven. In het weekend betaalt men nog steeds één euro per uur, maar
vanaf nu met een maximum van vier euro. Wie dus langer willen blijven staan,
doet dit gratis.
Schepen Bert Wollants zet ook in

Tegelijkertijd zet schepen Wollants ook in op de fietsende bezoekers: “Wie de
op de fietsende bezoekers.
auto liever thuis laat staan en onze stad met de fiets bezoekt, kan dit ook doen
met de Blue Bike-huurfietsen aan het station. We sloten een akkoord met de NMBS, zodat het lenen van zo’n fiets in
Lier nog maar één euro per 24 uur kost. Daarmee is Lier een
pilootgemeente in heel Vlaanderen.”

lier@n-va.be

Stadskantoor op afspraak = snelle en vlotte dienstverlening
Snel binnen, snel buiten, dat is ons devies.
Gedaan dus met drukke wachtrijen aan het loket.
schepen Rik Pets
Het Lierse
stadskantoor
staat
dagelijks
paraat
voor de 34 000 inwoners van onze
stad en haar 2 450 ondernemers.
Voor de N-VA verdient elke bezoeker er een correcte, vlotte en volledige dienstverlening. Met het
invoeren van een nieuwe regeling
op afspraak maken we daar werk
van.
Schepen van Loketwerking Rik Pets
is elke dag aanwezig op het stadskantoor om iedereen wegwijs te

maken met het nieuwe systeem. Dat
startte op 1 juni. Hij zag tot nu toe veel
tevreden bezoekers: “De afsprakenregeling is een succes. Zeker voor
druk bezette mensen was een bezoek
aan het stadskantoor lastig. Als je de
pech had om op een druk moment te
komen, moest je soms een uur wachten. Soms namen mensen zelfs een
verlofdag op voor een bezoek en konden ze door de drukte nog niet worden geholpen.”
Het nieuwe systeem maakt komaf
met dat tijdverlies: “Je kan tot dertig
dagen op voorhand een afspraak
maken. Met de telefoon, online of op
het stadskantoor zelf. Op het moment

van de afspraak wandel je binnen en
word je meteen geholpen. Bovendien
heeft de ambtenaar alle nodige documenten dan al klaar liggen. Snel binnen, snel buiten. Alleen maar
voordelen dus!”

De ambtenaar zorgt ervoor dat hij of zij
alle nodige documenten klaar heeft liggen
op het moment van je afspraak.

Investeren in kinderopvang = investeren in de toekomst
Kinderen zitten op school al veel te lang stil. Na de
schooluren moeten ze dan ook volop kunnen bewegen. Met een groene speelplaats in Koningshooikt
en het recente Wallenhofpad maakte schepen van
Kinderopvang Rik Verwaest (N-VA) daar werk van.
In juni opende het verbindingswegje ‘Wallenhofpad’
dat de kinderen van het Gummaruscollege naar de
KTA-kinderopvang brengt. Het dossier dreigde onder
de vorige coalitie de stad meer dan 120.000 euro te
kosten. En dat voor een pad van amper veertig meter!
“Dankzij een goed compromis met de bewoners konden we dat voor één derde van die prijs doen,” zo stelt
schepen Rik Verwaest. “En ook
dat bedrag verdient zichzelf
snel terug: dankzij het pad sparen we dagelijks een schoolbus uit. Goed voor het milieu én de verkeersdruk in de stad. Ook
voor de kinderen is het leuk om na een lange schooldag geen half uur meer in een bus te zitten.

Groen spelen in Koningshooikt
Het goede werk van de Lierse kinderopvang leverde de stad een Vlaamse bonus op. Dat geld
wordt nu gebruikt voor Koningshooikt. ‘Na de investeringen in de Lierse opvang bleef Hooikt
wat achter. Daarom gaan we nu volop voor een groene, kindvriendelijke speelplaats aan BKO
Hooikt. Met bomen, een grasveldje, nieuwe speeltoestellen en voetbaldoelen. Veel beter dan het
grijze beton dat er nu is. Na school kunnen de kinderen er dus volop spelen in het groen!”

www.n-va.be/lier

RIK VERWAEST
Schepen
van Kinderopvang
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Kom !
erbij
Wil u ook lid worden van de grootste
grootste ffamilie
amilievvan
anVlaanderen?
Vlaanderen?

© N-VA - Miel Pieters

Als lid van de N-V
VA steunt u samen met 40 000 aanderen
oooo
U Umaakt
anderen de
deVVerandering
eranderingvoor
voorVVoooruitgang.
o
ooruitgang.
maakt
deel uit van de grootste en snelst groeiende
f
amilie
v
an
Vlaanderen.
Én
uw
lidmaatschap
geeft
ende familie van Vlaanderen. Én uw lidmaatschap geeftu u
bovendien tal van voordelen!
Ga naar www.n-va.be/bedankt of stuur het
het onderstaande
onderstaande strookje
..
strookjeingevuld
ingevuldop
op

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VVA.
A De wet van 8 december 1992
in verband met de bescherming van de persoonlijke
levensfeer ten opzichte van de gegevensverwerking
voorziet toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren
of verwijderen ervan.

JA, DE N-VA
N-V
VA SPREEKT
SP
ME AAN
Jaa, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodigge informatie
Jaa, ik wens een infobrochure over de N-V
VA te ontvangen
De heer

Mevrouw
Voornaam:

Naam:
Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-V
VA,
A Koningstraaat 47 bus 6 in 1000 Brussel of fax
a en naar: 02 217 35 10
inffo@n-va.b
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