
HET GELE  
BOEKJE
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EEN 
TERUGBLIK
DE EERSTE VIER JAAR ZITTEN ER OP.  
TIJD OM ALS N-VA-PLOEG TERUG TE 
BLIKKEN.

We wisten dat het moeilijk zou zijn. Want het nieuwe stadsbestuur 

vertrok met een gigantische achterstand: een schuldenberg van maar 

liefst 82 miljoen euro! Stevig besparen was dus de boodschap.

Toch werkten we keihard aan een betere stad. Meer doen met minder 

geld was de uitdaging. Toch konden we heel wat realiseren. Teveel om 

op te noemen: het half uur gratis parkeren, ophaling van de roze zak, 

een actief winkelbeleid, steun aan het verenigingsleven, meer groen, 

betaalbaar wonen, veilige fietspaden... En vooral: de schulden afbetalen.

Natuurlijk blijft er nog veel werk aan de winkel. Met uw steun willen 

we elk probleem kordaat aanpakken. Op ons kunt u rekenen,  

zes jaar lang!
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WAAROM VERANDERING? 
WIJ KIJKEN 
VOORUIT EN NIET 
ACHTERUIT. 

Dit boekje gaat dan vooral  
over wat we zelf hebben 
gedaan. Maar weet u nog 
waarom N-VA schoon schip 
moest maken in Lier?

Het vorige schepencollege bestond uit 

maar liefst zeven partijen. Iedereen pakte 

uit met prestigeprojecten. Het resultaat 

was rampzalig: onze schuldenberg 

verdubbelde tot € 82 miljoen. N-VA 

heeft die stevig laten dalen. Dat 

deden we zonder belastingverhoging, 

integendeel: met een algemene belas-

tingverlaging.

Voor zingende fonteinen was er bij 

onze voorgangers geld genoeg. Maar 

intussen vielen riolen in en verzakten de 

straten. Dat is nu wel anders: ondanks 

de schulden worden er nu méér straten 

en voetpaden heraangelegd.

Velen praten erover, de N-VA doet het. 

Bepaalde partijen hebben de mond vol 

over fietsbeleid. De feiten zijn echter 

keihard: in de zes jaar van hun bewind 

werd in totaal nul meter fietspad 

aangelegd. Dat is nu wel even anders 

met kilometers nieuwe fietspaden 

uitgevoerd of gepland.

Hoe zou het verkeer in Lier lopen als de 

Knip met haar paaltjes was behouden, 

zoals verscheidene partijen wilden? Het 

nieuwe stadsbestuur heeft in uiterst 

moeilijke omstandigheden tijdens de 

heraanleg van de Ring de doorgang 

gegarandeerd.

De conclusie is duidelijk: er was dringend 

verandering nodig. N-VA heeft die 

gebracht en zal ze ook blijven brengen, 

hopelijk met uw steun!
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FRANK BOOGAERTS, 
BURGEMEESTER

Al vier jaar sta ik aan het roer van ons 

stadsbestuur. Een moeilijke taak, 

maar één die ik met hart en ziel doe. Als 

fiere Lierenaar doe ik alles voor onze 

stad en haar mensen.

Als hoofd van de politie waak ik ook 

over onze veiligheid. Inbrekers, 

drugdealers en wegpiraten horen 

niet thuis in onze stad. Het resultaat 

van die aanpak mag er zeker zijn: de 

misdaadcijfers zijn fors gedaald! Ook de 

komende jaren blijft uw veiligheid mijn 

eerste prioriteit. Daarom investeren we 

ook in het cameraschild. 

Als burgemeester wil ik een échte burgervader zijn. 
Mijn deur staat open voor iedereen. 

Met steun van de stad ontstonden nieuwe 
BuurtInformatieNetwerken, zoals deze in 
Koningshooikt. BIN’s brengen veiligheid in 
de wijk!

EEN BEREIKBARE 
BURGEMEESTER  
DIE WAAKT OVER  
UW VEILIGHEID

VEILIG LIER 

> DE V VAN VEILIGHEID

@

“De criminaliteit in Lier en 
Hooikt daalde sinds 2012  
met maar liefst één vijfde.  
Onze stad werd een stuk 
veiliger!” 

 

> EVOLUTIE VAN DE CRIMINALITEIT
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LIER-KONINGSHOOIKT
De Omroeper

www.n-va.be/lier

De N-VA beloofde de Lierse kiezer een 
kordaat veiligheidsbeleid. De V van  
Verandering is ook de V van Veilig-
heid. En we hielden woord! Het aantal 
misdrijven in Lier daalde op twee 
jaar tijd met maar liefst 17,5 procent! 
Burgemeester Frank Bogaerts tekende 
als hoofd van de Lierse politie mee het 
succesvolle veiligheidsbeleid uit. 

De criminaliteit neemt sterk af. De spec-
taculaire daling van het aantal inbraken  
is bijvoorbeeld het resultaat van gericht 
beleid. Voor mij was de strijd tegen 
woninginbraken een prioriteit. Met de 
politie en de Procureur des Konings 
maakten we een duidelijk actieplan. 

Dat deden we onder meer via nachtelijke 
controles langs de uitvalswegen. Zo  
konden we rondtrekkende bendes klis-
sen. Ook doorgedreven buurtonderzoek 
zorgt voor een verhoogde pakkans. 
Tenslotte zetten we stevig in op grens-
overschrijdende samenwerking met de 
politiezones Heist, Berlaar-Nijlen, Bodu-
kap, Willebroek, Klein-Brabant, Mechelen en Lier. 

MEER VERKEERSVEILIGHEID, MINDER DRUGS
Naast woninginbraken zetten we ook extra in op verkeersveiligheid, de 
strijd tegen overlast en tenslotte drugs.  Want ook daar ontsnapt een kleine 
stad als Lier niet aan. Maar we treden er keihard tegen op. Dealers hebben 
in Lier niets te zoeken. Dat maken we duidelijk door uitgebreide controle-
acties in het uitgaansleven en op de weg, want rijden onder invloed van 
drugs iis ook levens-gevaarlijk. Ook werden al verschillende cannabis-
plantages opgerold. 

Het kan natuurlijk altijd beter. Meer zelfs: het moét altijd beter. Maar de 
cijfers tonen aan dat onze aanpak succes heeft. We gaan dus voort op de  
ingeslagen weg. Ik ben er zeker van dat we Lier nog veiliger kunnen maken.
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V.U.:  Geert Teughels, De Bergen 57, 2820 Bonheiden
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 > ‘LIERS CAMERASCHILD”
“In 2017 komt een cameraschild 

om de stad. Aan de voornaamste 

in valswegen komen slimme camera’s 

die elke nummerplaat controleren. 

Rondtrekkende bendes, inbrekers of 

autodieven lopen in Lier zo tegen de 

lamp.”    

 
 
 

 > PRIORITEIT:  
DRUGSBESTRIJDING
Drugs zorgen voor onveiligheid. 

Onder impuls van N-VA wordt hier 

dan ook keihard tegen opgetreden. 

Drugsplantages werden opgerold en 

verkopers gearresteerd. Ook waren 

er controleacties in het uitgaansleven 

en verkeer.

RIK VERWAEST
SCHEPEN VAN TOERISME, MUSEA, ERFGOED, 
JEUGD EN EVENEMENTEN

Als schepen van Toerisme en Erfgoed promoot  
ik dagelijks ons Lierke Plezierke.  
Een droomjob voor een fiere Pallieter als ik.

BURGEMEESTER 
FRANK BOOGAERTS  

EN RAADSLID  
JENNY VAN DAMME 
GAAN VOOR EEN 
VEILIG LIER & HOOIKT.

SAMEN VOOR  
EEN VEILIGE STAD 

Lier is een schatkamer vol geschie de nis. 

Maar ook ‘Schoon Lier’ moet mee 

met haar tijd. Daarom zorgden we voor 

een een modern toerismekantoor, een 

frisse viertalige website en een pak 

nieuwe attracties. Ook de succesvolle 

Gummarusfeesten waren een prachtig 

visitekaartje. Het resultaat: we trekken 

steeds meer bezoekers aan uit de hele 

wereld!



N-VA LIER8 N-VA LIER 9

PLEZANT LIER
LIERKE PLEZIERKE IS EEN BRUISENDE STAD, DIE WEET HOE ZE MOET 
FEESTEN. ONZE SCHEPEN VAN EVENEMENTEN EN JEUGD RIK VERWAEST 
MAAKTE WERK VAN HEEL WAT MOOIE VRIJETIJDSPROJECTEN!

Bouwende jeugdbewegingen krijgen meer financiële steun 

dan ooit. Ons jeugdwerk verdient veilige en moderne  

lokalen!

Mara, Annemie, Christina en Wim testen de nieuwe tribune 

van De Mol uit. Dankzij deze comfortabele zetels kunt u op-

nieuw een leuke avond beleven in ons cultureel centrum! 

Met twee nieuwe minipitchen en doelmonden van 

kunstgras kan onze jeugd het hele jaar door voet-

ballen in de wijk.

Op de plek van het oude zwembad prijkt nu onze evenemen-

tenweide. Deze groene oase is dé plek voor gezellige zomerse 

feesten. 

Kerst in Lier is een voltreffer. De vernieuwde Kerst-

markt trekt meer dan 20.000 bezoekers. Onze nieuwe  

kerstverlichting is sfeervol, energiezuinig en bespaart  

   de stad 165.000€!

De Gummarusfeesten waren een enorm succes. Meer dan 50.000 

bezoekers genoten met volle teugen van dit spektakel!

Dankzij de nieuwe toplaag is onze atletiekpiste weer klaar om 

records te breken!

Spelen in het groen kan binnenkort in het speel-

bos op de KTA site en de natuurlijke speeltuin 

op de Dungelhoeff!Het is heerlijk picknicken in speeltuin Stadspark dankzij de  

zonnetent en banken. 

De succesvolle zomerconcerten van Lier Centraal werden verlengd tot minstens 2019.
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MOOI LIER
LIER IS EEN ECHTE 
SCHATKAMER VOL PRACHTIG 
ERFGOED. TIENDUIZENDEN 
TOERISTEN BEZOEKEN ELK 
JAAR ONZE STAD. 

Als jonge schepen van Toerisme en Musea zorgt Rik Verwaest 

voor een frisse wind. Met een nieuw Stadsmuseum en de 

toeristische dienst in de prachtige raadszaal blinkt Schoon 

Lier als nooit tevoren! Dankzij deze inspanningen blijft Lier 

jaarlijks tienduizenden toeristen uit meer dan van veertig landen 

aantrekken.

BERT WOLLANTS
ONDANKS DE SCHULDEN BERG  
MOET ER NOG ONTZETTEND VEEL  
GEBEUREN IN ONZE STAD. 

Meer doen met minder geld is mijn uitdaging. Voor 

mij dus geen dure prestigeprojecten of eindeloze 

verkeersingrepen. Wél kilometers nieuwe fietspaden en 

fiets-o-strades, asfaltering van straten en heraanleg van 

voetpaden. Ook voor het proper houden van onze stad steek 

ik een tandje bij. We investeerden stevig in straatvegers, 

ophaalwagens, stoomreiniging… Op mij kan je rekenen! 

TOERISME LIER NIEUW INFOKANTOOR IN HET STADHUIS

CHRISTINA WAGNER 
EN RIK VERWAEST IN 
WUYTS-VAN CAMPEN, 
WAAR IN 2018 HET 
NIEUWE LIERSE 
STADSMUSEUM KOMT.

De toeristische dienst 
verhuisde naar de raadszaal 
van het stadhuis. Zo heeft 
Lier één van de mooiste 
kantoren van het land!

 
 
 
 

Als schepen van Mobiliteit en Openbare Ruimte  
maak ik overal “werk” van. 

N-VA LIER 11

Met “Visit Lier” heeft 
onze stad één van de 
mooiste en modernste 
toeristische websites. 
Ook de nieuwe bro-
chure is zeer gegeerd.
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LICHT OP  
DE VESTEN
DE VESTEN WORDEN BINNENKORT VERLICHT. OOK IN 
DE DONKERE MAANDEN ZAL MEN DUS VEILIG KUNNEN 
FIETSEN EN LOPEN OVER ONZE GROENE LONG.

LIER IN BEWEGING

HALF UUR GRATIS 
PARKEREN

 
SINDS JANUARI 2016 
WERDEN AL MEER 
DAN 250.000 GRATIS 
“LIERSE HALF 
UURTJES” GEBRUIKT.

 > VIERHONDERD NIEUWE 
PARKEERPLAATSEN 

Sinds 2013 kwamen er maar  

liefst 400 parkeerplaatsen bij:   

70 gratis op de Mol,  

40 op Gasthuisvest,  

260 op Dungelhoeff en  

100 in parking Grote Markt. 

 > PALLIETERTUNNEL 
In april vierden we de opening van de 

Pallietertunnel. Een gevaarlijk zwart 

punt verdween en het verkeer loopt 

vlot!

 

> LICHT OP  
FIETS OVERSTEKEN
Fietsoversteekplaatsen in Lier 

en Hooikt worden ’s nachts 

extra verlicht.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

> MODERNE 
WEG MARKERING
Zebrapaden en wegmarking 

worden veiliger en duurzamer 

met Thermoplast.

Het “Liers Kwartiertje” werd verdubbeld. Vanaf nu  
parkeer je in de binnenstad een half uur gratis. 
Maar liefst 250.000 bezoekers maakten hier gebruik van! 

@
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ONZE MAN  
IN BRUSSEL

Al vanaf 2010 vertegenwoordigt Bert 

Wollants de belangen van Lierenaars 

en Hooiktenaars in het federale 

parlement. Sinds 2014 is hij bovendien 

het enige Lierse parlementslid. Met een 

mooie score van 10.487 voorkeursstem-

men werd hij mee door de Lierenaars 

en Hooiktenaars weer naar de Kamer 

gestuurd.

Voor kijkers van de Zevende Dag of 

Villa Politica is Bert een vertrouwd 

gezicht. Als expert op vlak van energie 

en milieu krijgt hij uit alle hoeken lof. 

Lierse dossiers als de ontsluiting van de 

stationsomgeving en de aanpak van de 

zwarte punten bracht hij eindelijk in een 

stroomversnelling.

GROENE 
STAD
ONZE INWONERS 
HEBBEN NIET ALLEEN 
NOOD AAN ASFALT EN 
BETON. SCHEPEN VAN 
OPENBARE RUIMTE 
BERT WOLLANTS 
MAAKT DAAROM WERK 
VAN GROENE RUIMTE, 
GEZOND WATER EN 
PROPERE LUCHT.

Met gedrevenheid en dossierkennis verdedigt Bert 
onze Lierse belangen in Brussel.

VRIEND EN VIJAND 
ZIJN HET EROVER 
EENS: BERT 
WOLLANTS IS 
EEN IJZERSTERK 
PARLEMENTSLID

Moeilijke dossiers zoals 
energie en milieu brengt 
hij met dossierkennis, 
gedrevenheid én visie.

> GROENE VERLICHTING 
Er wordt maar liefst € 200.000 

geïnvesteerd in zuinige LED-ver-

lichting. Niet alleen goed voor het 

milieu, maar ook voor de stadskas: 

onze elektriciteitsrekening gaat zo 

flink naar beneden!

>  GIFVRIJ GROEN
Sinds vorig jaar gebruikt de 

stad geen pesticiden meer. 

Het openbaar groen wordt dus 

ecologisch onderhouden.

> GROENE GOLF
We investeren extra in bebloeming. 

Met 132 bloembakken, 136 

hangkorven en 42 reuzenpotten 

loopt een groene golf door Lier en 

Hooikt.

>  PROPER WATER
De Nete krijgt meer zuurstof dankzij 

biologische slibreductie. Zo komt er 

meer leven in onze rivier!

>  BIJENVRIENDELIJK BELEID
Bijen zijn welkom in Lier en Hooikt. 

In het straatbeeld kiezen we 

daarom voor inheemse bomen, 

bloemen en struiken.

N-VA LIER 15
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LUCIEN  
HERIJGERS

Mijn grootste uitdaging als schepen 

van Lokale Economie ligt in onze 

binnenstad. Net als overal staat ook in 

Lier het winkelen onder druk. Nochtans 

heeft onze stad veel te bieden: gezellige 

horeca, prachtig erfgoed en een divers 

aanbod. Daarom werk ik hard aan 

maatregelen die winkelstad Lier nieuwe 

schwung geeft. Denk maar aan de premie 

voor nieuwe zaken, een stop aan de 

baanwinkels en het gratis Liers Half Uur.

ONDERNEMENDE STAD
WE WINDEN ER GEEN DOEKJES OM: WINKELEN IN LIER STAAT ONDER 
DRUK. ZOALS OVERAL IN VLAANDEREN STIJGT DE LEEGSTAND IN 
WINKELSTRATEN. 

U verwacht van ons als stadsbestuur dat 

we daar iets aan doen. We kiezen voor een 

kordate aanpak met alle middelen die we 

hebben. Kijk maar naar alle maatregelen 

hieronder. Stuk voor stuk realistische 

oplossingen, samen uitgewerkt met de 

Lierse handelaars. Op ons kunt u alvast 

rekenen!

 

Lier moet een winkelstad blijven. Daar moeten we 
allemaal samen hard aan werken.

WAAROM STAAN ER WINKELS LEEG IN HET CENTRUM?

SAMEN MET 
DE LIERSE 
HANDELSVERENIGING 
SLAAT LUCIEN DE 
HANDEN IN ELKAAR 
VOOR EEN BLOEIENDE 
WINKELAS.

€

P

 
WELKE  
ACTIES 

ONDERNEEMT  
DE STAD?

Meer geld voor  
kernversterkend  
winkelbeleid

Premie voor starters

in leegstaande panden

Leegstandbelasting

voor wie winkelpand

laat verloederen

Extra gratis

randparking &  
goedkoper

centrumparkeren

Aantrekkelijk

bestickerde

vitrines

Positieve

stadspromotie

Stop aan de

baanwinkels

Toename

baanwinkels

Te hoge

huurprijzen

Groei

internethandel

Wijzigend

winkelgedrag

Tijdelijk verminderde

bereikbaarheid door  
werken op de Ring 

€ 
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PROPERE STAD
EEN PROPER LIER&HOOIKT, DAAR WERKT 
SCHEPEN VAN MILIEU LUCIEN HERIJGERS 
ELKE DAG AAN.  
 

Wie slim sorteert belonen we door gratis de roze zak op te 
halen. Asociale sluikstorters worden dan weer kordaat 
aangepakt.

TA
 
DE VOORBIJE JAREN NAMEN WE HEEL WAT MAATREGELEN TEGEN 

  DE WINKELLEEGSTAND.

 > BEKROOND WINKELBELEID
Onze aanpak wordt ook buiten Lier gewaardeerd. In 2015 

won Lier de UniZo-prijs “Ondernemende Stad” voor onze 

acties tegen de winkelleegstand.

 > DUBBEL ZO LANG GRATIS PARKEREN
Sinds januari parkeert U in Lier overal een half uur gratis. Het 

stadsbestuur verdubbelde het Liers Kwartiertje. Er vlogen 

intussen tienduizenden Lierse Half Uurtjes de deur uit, goed 

voor de lokale horeca&handel!

 > NIEUW LEVEN IN NORMAALSCHOOL
De ontwikkeling van de Normaalschool zal de Berlarij nieuw 

leven inblazen. De N-VA-bestuurders in het Stedelijk Ont-

wikkelingsbedrijf waken over dit belangrijke project!

 > STARTPREMIE NIEUWE WINKELS:
Wie een winkel opent in het kernwinkelgebied krijgt een 

premie. Hierdoor vestigden zich al vijftien nieuwe winkels 

in het centrum!

> PROPERE PLEINEN
De steen op het Zimmerplein en Eikelstraat werd met heet water schoongespoten. 

Kauwgom en vetvlekken verdwenen als sneeuw voor de zon. Volgend jaar zijn de 

Antwerpsestraat en Grote Markt aan de beurt!

 > ROZE ZAKKEN VOOR GROENERE STAD 
Hilde De Koninck, Lucien Herijgers en Christina Wagner 

zetten de roze zak buiten. Sinds januari halen we die gratis 

op. Gedaan met naar het containerpark te rijden. 

 
 
 

In totaal werd al  
meer dan 120 ton  

aan plastics  
gerecycleerd dankzij 

 de roze zakken.

De Normaalschool moet een groene en toegankelijke 
buurt worden in het hart van de stad.”

> GROENE VUILNISWAGENS
De stad ruilde haar logge 

vrachtwagen in voor twee pick-ups. 

Zo rijden dubbel zoveel afvalpa-

trouilles rond. De nieuwe wagens 

werken op aardgas: stil, zuinig en 

groen.

> SLUIKSTORTERS TEGEN
 DE LAMP

Met onbemande camera’s worden 

sluikstorters permanent in het oog 

gehouden. Honderden vervuilers 

liepen al tegen de lamp en 

betaalden een fikse boete.
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RIK PETS

Mijn sociale taak als schepen van 

Burgerzaken brengt me overal. 

Jubilarissen bezoeken, koppels trouwen 

of gewoon een babbel met de burger, ik 

geniet er elke dag van. De rest van de 

tijd vind je me op onze stadsdiensten, 

waar ik help om alles vlot te doen 

draaien. Ook daar sta ik dus steeds ten 

dienste van onze medeburgers. Hopelijk 

tot binnenkort ergens in ’t stad dus!  

KLANTVRIENDE-
LIJKE STAD
Ons stadskantoor staat paraat voor 

al onze inwoners en ondernemers. 

Voor  N-VA verdient iedereen een correcte 

en vlotte dienstverlening. Schepen van 

Personeel Rik Pets is terecht fier op wat 

we hier presteerden. Heel wat diensten 

werden gemoderniseerd of geautomati-

seerd. Vele gemeenten volgden intussen 

ons voorbeeld! 

 > SNELLE SERVICE 
DANKZIJ AFSPRAAK

 Het stadskantoor werkt op afspraak. 

Een afspraak boeken kan via 

internet, telefoon of gewoon aan de 

balie. Gedaan met tijdverlies door 

lange wachtrijen.

Hilde De Koninck
gemeenteraadslid

Kelly Verheyden
gemeenteraadslid

Marc Franquet
OCMW-raadslid

Robert Van Ouytsel
OCMW-raadslid

Ilse Van Wichelen
OCMW-raadslid

Jenny Van Damme
OCMW-raadslid

Toon Vaessens
Voorzitter N-VA Lier

Piet De Zaeger
Ondervoorzitter N-VA Lier

Lien 
Van Oosterwyck

Secretaris N-VA Lier

Ann-Sofie 
Van Den Broeck

Jongerenverantwoordelijke

Tim Van Keer
Lid directiecomité autonoom 

gemeentebedrijf SOLAG

In oktober begon het Vlaams Gewest de
lang verwachte werken aan de Lierse
Ring. Het kruispunt met de Mechelse-
steenweg is een ‘zwart punt’ met een tra-
gisch verleden vol ongevallen. Op een
normale dag passeren hier 4 400 wagens
per uur. De heraanleg zal dus vlotter en
veiliger verkeer opleveren. Maar tijdens
de werken is er onver- mijdelijk hinder.

Schepen van Mobiliteit Bert Wollants is
dag en nacht bezig met het dossier: “Het
Vlaams Gewest is verantwoordelijk voor
de werken én de begeleidende maatrege-
len. De stad doen er alles aan om de over-
last te beperken. Ik deed al verscheidene
rondgangen en nam deel aan de werfver-
gaderingen. Op mijn voorzet werd beslist
de signalisatie aan te passen en het ritsen
aan te moedigen. Bovendien wordt de ka-
naaldijk opengesteld als omleidingsweg.
Zo kan verkeer richting Berlaar en Kessel
vanop de Waversesteenweg de Ring ver-
mijden. Uiteraard voorzien we in duide-
lijke fietspaden langs de kanaaldijk.”

Blijf de Ring gebruiken!
Doorlopend verkeer op de Lierse Ring
blijft tijdens de werken mogelijk. Ook fiet-

sers kunnen via een aparte fietsoversteek
veilig de Ring oversteken. Tijdens de win-
termaanden wordt op al deze trajecten
extra gestrooid. 

De bijkomende verkeersdrukte in de bin-
nenstad valt op. Bert Wollants is duidelijk:
“Ik roep iedereen die niet in het centrum
moet zijn op om gewoon de Ring te kie-

zen. De binnenstad staat namelijk soms
stil, terwijl de Ring op dat moment vlot
kan doorrijden. Zeker tijdens de spits-
uren. Door het centrum rijden bespaart
niet noodzakelijk tijd. Daar gaan we de
komende weken nog uitgebreid over sen-
sibiliseren.”

www.n-va.be/lier

Eerste doorlopende straten zijn een feit
Naar aanleiding van de vraag die onze
fractieleider Kristof Buelens aan schepen
Bert Wollants stelde op de gemeenteraad,
werd op 17 november de eerste officiële
doorlopende straat voorgesteld.

Lier ontdekken, weg van
gemotoriseerd verkeer
Kristof legt uit: “Op sommige plaatsen
merkten buurtbewoners op dat toeristen
rechtsomkeer maakten in de veronderstel-
ling dat ze niet meer verder konden bij een
doodlopende straat. Op die manier bleven
mooie, landelijke stukjes Lier en Hooikt
onontgonnen voor toeristen. Met deze
maatregel hopen we dat meer fiets- en
wandeltoeristen deze rustige plekjes kun-
nen ontdekken ver weg van het gemotori-
seerd verkeer.”

De Leliënlei is de eerste doodlopende
straat waar het verkeersbord F45, dat een
doodlopende straat aangeeft, een reflecte-
rende sticker krijgt. Deze sticker duidt op
het doorlopende karakter van de straat
voor fietsers en voetgangers. 

Prima verbinding 
voor fietsers en voetgangers
Bert Wollants verklaart nader: “De ver-
keersborden voor doodlopende straten
zijn vaak alleen bedoeld voor gemotori-
seerd verkeer. Uit een steekproef bleek
echter dat tot 75 procent van de dood-
lopende straten een prima verbinding
vormt voor voetgangers of fietsers.” 

De stad is momenteel bezig met opmaak
van een inventaris van al de doodlopende
straten die in aanmerking komen als door-
lopende straat. De bestaande borden wor-
den in Lier en Koningshooikt daarom op
termijn allemaal aangepast met de reflec-
terende sticker.

Werken aan de Ring: overlast beperken

Hinder centrum
Heb je als bewoner of pendelaar een vraag over de werkzaamheden?  
Richt je dan tot het contactpunt van Wegen en Verkeer Antwerpen: 

bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be, 0477 477 476 of  
www.wegenenverkeer.be/werken-lier

www.n-va.be/lierlier@n-va.be

Stadsdiensten op 
afspraak werkt:  
de cijfers!
Onze diensten moeten paraat staan 
voor de 34 000 inwoners van onze 
stad en haar 2 450 ondernemers. 
Volgens de N-VA verdient elke 
bezoeker een correcte, vlotte en  
volledige dienstverlening. Sinds  
1 juni werkt het Lierse stads- 
kantoor daarom op afspraak. 

Schepen van Dienstverlening Rik 
Pets is zeer tevreden: “Lier is in Vlaanderen een echte pionier met dit afspraaksys-
teem. We kregen al verscheidene steden over de vloer die hetzelfde willen doen. Hier 
mogen we als stad echt wel fier op zijn!”

Schepen van Musea Rik Verwaest moest een flinke knoop doorhakken:  
“Elk stadsbestuur kende de problemen, maar ondanks talloze plannen gebeurde 
er niets. Ondertussen verkrotte Timmermans-Opsomer, stegen de kosten en 
daalden de bezoekcijfers. We moesten dus een moedige beslissing nemen.”

Van twee prOblematiSche muSea naar één uniek StaDSmuSeum
In 2018 wordt Wuyts-Van Campen een uniek Liers stadsmuseum. De aan-
wezige kunstcollectie vullen we aan met het werk van grote Lierenaars Felix 
Timmermans, Raymond de la Haye of Opsomer. Kers op de taart wordt een 
volledig nieuwe expo over onze stadsgeschiedenis. Het gebouw aan de Netelaan 
wordt verkocht. Zo kan het worden gerenoveerd zonder dat de Lierse belasting-
betaler ervoor moet opdraaien. Felix Timmermans verankeren we op andere 
manieren duurzaam in het straatbeeld.

“Van twee musea met grote problemen gaan we naar één sterk Liers museum”, 
stelt Rik Verwaest. “We besparen zo stevig op onderhoud, personeel en energie-
verbruik. Ook inhoudelijk zijn de voordelen groot. Toeristen weten meteen waar 
ze moeten zijn. Nieuwe generaties Lierenaars zullen er op een moderne manier 
kennismaken met de stadsgeschiedenis en het werk van Felix Timmermans.”

liers stadmuseum in 2018
In 2018 krijgt Lier een echt ‘stadmuse-
um’. Voor het eerst zal heel Schoon Lier 
onder één dak verzameld zijn: ons ver-
leden, onze grote kunstenaars én onze 
Lierse kunstcollectie.

Al meer dan veertig jaar heeft Lier twee 
stedelijke musea: het Timmermans-
Opsomerhuis aan de Netelaan en 
Wuyts-Van Campen in de Florent Van 
Cauwenbergstraat. Timmermans-
Opsomer moet dringend gerenoveerd 
worden, maar dat kost ontzettend veel 
geld. Wuyts-Van Campen heeft een prach-
tig gemoderniseerd gebouw, maar zit dan 
weer met een zwakke kunstcollectie.

nieuw afdelingsbestuur voor  
Jong n-Va lier&koningshooikt
Ann-Sofie Van den broeck (24 jaar) is de 
nieuwe voorzitter van de plaatselijke Jong 
N-VA-afdeling. Ann-Sofie heeft een master in 
Europese Politiek en is momenteel adviseur in 
het Europees Parlement. 
Secretaris werd Elke Heijkers (25) uit 
Koningshooikt. Ondervoorzitster is Lien 
Van Oosterwijck (29). In het bestuur werden 
ook nog N-VA-fractieleider Kristof Buelens 
(25), schepen van Jeugd Rik Verwaest (29) 
en Stijn Heijkers (23) verkozen. Voorzitster 
Ann-Sofie Van den broeck is tevreden: “Als 
jongerenwerking van de grootste partij 
wacht ons een mooie uitdaging. We moeten 
jonge mensen aantrekken, onze stad doen 
bruisen én geen schulden maken op de kap 
van de volgende generatie. Dat is waar we 
voor gaan als Jong N-VA!”

Groene golf in lier en hooikt
Dat onze stad meer groen kon gebruiken, daar waren de Lierenaars het al lang over 
eens. Nu het oude bebloemingscontract afliep, mogen Lier en Hooikt zich aan een 
echte ‘groene golf’ verwachten.

In totaal komen er 132 bloembakken aan bruggen en stadsgebouwen, 136 hangkorven 
en 42 grote bloempotten, verspreid over de hele binnenstad. De Lierse stadskleuren 
komen terug in de bloemenkeuze: rode en witte geraniums, rode begonia’s, witte 
prachtkaars, waaierbloem en hondsdraf. De gekozen soorten zijn bovendien vrij van 
geurhinder.

De Grote Markt zal nu ook het hele jaar door groen kleuren. Op het plein komen 
zeven grote potten. In de zomerperiode worden ze gevuld met hortensia’s, in de 
winter met wintergroene heesters. Ook Koningshooikt wordt niet vergeten: de 
Dorpstraat, Koningsplein en Schoolstraat krijgen hangkorven en grote bloempotten. 

Schepen Bert Wollants is tevreden met het resultaat: “Zelfs in moeilijke tijden inves-
teren we extra in bebloeming. Het fleurt de stad op en zorgt voor zuurstof. Dit is een 
positieve verandering die de burger meteen zal merken in het straatbeeld.” 

De bloemen fleuren de stad op

Schepen bert wollants
en zorgen voor zuurstof.  

Elke, Rik, Lien, Stijn en Ann-Sofie

Sluikstorters: harde aanpak nodig

lier@n-va.be

Het stadsbestuur gaat in de aanval
tegen het sluikstorten. Al te vaak
worden openbare vuilbakjes, OCT’s
gebruikt om huisvuil te dumpen. De
cijfers zijn hard: zo werd dit jaar
meer dan 200 ton afval opgeruimd
door de stadsdiensten. 

Dat betekent een factuur van bijna
130 000 euro. Sluikstorters maken ons
schoon Lier niet alleen vuil, ze schui-
ven de kost ook door naar hun mede-
burgers. Hoog tijd voor een harde
aanpak dus!

Burgemeester Frank Boogaerts maakte
werk van een uitgebreid actieplan.
Sensibilisering werkt immers niet bij
de kleine en hardleerse groep sluik-
storters. Politie en milieudienst gaan
hen daarom actief opsporen en beboe-
ten. 

De eerste acties waren alvast een suc-
ces: verscheidene sluikstorters liepen

tegen de lamp. Zij mogen zich ver-
wachten aan een fikse geldboete. Ook
de opruimkosten zijn voor hun reke-
ning. De komende maanden worden
die acties alvast opgedreven. Ook wor-
den er nog andere doortastende initia-
tieven genomen.

Lier investeert in haar jeugdbewegingen
Lier heeft een rijk jeugdaanbod, met
maar liefst dertien erkende jeugd-
bewegingen. Elke week bezorgen zij
bijna duizend kinderen en jongeren
in onze stad een aangename tijd.
Voor N-VA moet dat verenigings-
leven gekoesterd worden. We voeg-
den dan ook de daad bij het woord
met een extra lokalensubsidie van
100 000 euro voor het jeugdwerk.

Schepen van Jeugd Rik 
Verwaest en gemeente-
raadlid Christina Wag-
ner zijn  erg tevreden
met die inspanning. “In
besparingstijd investe-
ren is niet vanzelfspre-
kend. Toch maken we nu
meer middelen vrij voor de
jeugdbewegingen dan alle vo-
rige coalities. Wij zeggen niet al-
leen dat we het jeugdwerk
belangrijk vinden, wij doén er
ook effectief iets aan.” 

Het budget zal worden verdeeld
onder alle jeugdbewegingen in Lier

en Hooikt die hun lokaal (ver)bouwen.
“We mogen ons gelukkig prijzen dat
zoveel jongeren vrijwillig het beste van
zichzelf geven als leider of leidster,” zo
stelt Rik Verwaest. “Aan ons om er mee
voor te zorgen dat dit kan zonder kop-
zorgen over een bouwvallig of onveilig
lokaal. Ook voor de ouders is dat een
geruststelling.”

Frank Boogaerts
Burgemeester

Bert Wollants
Schepen van Openbare Ruimte en
Mobiliteit

Rik Verwaest
Schepen van Toerisme, Musea, 
Erfgoed, Evenementen, Jeugd, 
Kinderopvang en Gezinnen

Anja De Wit
Schepen van Financiën en 
Stads patrimonium

Lucien Herrijgers
Schepen van Lokale Economie, 
Natuur- en Milieubeheer, 
Afvalbeheer en Duurzame 
Ontwikkeling

Rik Pets
Schepen van Wijkwerking, 
Loketwerking, Personeel 
en Burgerlijke Stand

Kristof Buelens 
Fractievoorzitter gemeenteraad

Annemie Goris
gemeenteraadslid

Jenny Van Damme
gemeenteraadslid

Christina Wagner
gemeenteraadslid

Jan Hauwaert
Voorzitter Lierse Maatschappij 
voor de Huisvesting

Lier is van ons allemaal. Laat ons
dan ook samen de handen in
elkaar slaan en komaf maken
met het sluikstorten. Wij rekenen
op uw steun!

Wij zeggen niet alleen dat we het
jeugdwerk belangrijk vinden, wij 
doén er ook effectief iets aan.
Gemeenteraadslid Christina Wagner

een afspraak maken30
dagen op 
voorhand

Gemiddelde wachttijd

Voordelen

Vóór afsprakensysteem nu afsprakensysteem

12 minuten 90 seconden

personeel burgers

Geen onverwachte 
piekmomenten

Betere werkplanning

Meer service

Meteen alle documenten
bij de hand

Geen wachttijden meer

Zekerheid van bediening

We geven een nieuwe toekomst

rik Verwaest, schepen van musea
aan het Liers verleden.

DIGITALE STAD =  

MODERNE STAD 

 > Vlotte service 24/24  
 
 

 > Goedkoop &  
milieuvriendelijk 
 

 > Aantrekkelijke stad 
voor investeerders en 
werkgevers

Als schepen van Burgerzaken vind je mij overal.  
Zo ben ik een aanspreekpunt voor vele burgers.

STRAAT OP,  
STRAAT AF,  
OVERAL IN LIER  
KAN JE MIJ 
TEGENKOMEN. 

ALS SOCIALE EN 
AANSPREEKBARE 
SCHEPEN KENT 
IEDEREEN WEL  
RIK PETS.

 > 
 
 

LIER  
genomineerd  

voor  
“Belfius Smart  

City Award 2015”
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ANJA DE WIT

Als nieuwe schepen van Financiën 

was ik verbijsterd over onze schul-

denberg. Als ondernemer deden die rode 

cijfers pijn aan de ogen. Onze stadskas 

was doodziek. Het was aan mij om orde 

op zaken te stellen. Na drie jaar hard 

werken zitten we weer op koers. Maar ik 

ben niet gauw tevreden! De weg is nog 

lang. Verstandig investeren én schulden 

afbouwen moet hand in hand gaan.

Ik werd doodziek van de schuldenberg die we erfden. 
Gelukkig hebben we snel orde op zaken gesteld!

FINANCIEEL  
GEZONDE STAD

 > VAN VERLIES NAAR OVERSCHOT
De N-VA erfde na de verkiezingen alleen maar schulden. Lier bouwde op enkele 

jaren tijd een enorme schuldenlast op: we stonden maar liefst 82 miljoen euro 

in het rood! Schepen van Financiën Anja De Wit snoeide daarom stevig in de 

uitgaven. Met succes. Na de verliezen van de voorgaande jaren boekt Lier nu  

elk jaar een overschot.  

 > COMPLIMENTEN 
Iedereen erkent dat er knappe resultaten zijn geboekt. Gouverneur Berx 

feliciteerde het stadsbestuur met haar verstandig financieel beleid.

 > STERK TEAM VOOR ZUINIG BELEID
Schepen van Financiën Anja De Wit en burgemeester Frank Boogaerts 

controleren de begroting. Ook nu nog wordt elke euro drie keer omgedraaid.

 > BESPAREN IN PLAATS VAN BELASTEN
N-VA koos ervoor om te besparen in plaats van de burgers te belasten. De cijfers 

zijn overduidelijk: maar liefst 78% van de vijf miljoen die we vrijmaakten in 2015 

komen uit besparingen. Amper 22% zijn nieuwe inkomsten.

SCHEPEN VAN 
FINANCIËN ZIJN IN 
EEN STAD MET HOGE 
SCHULDEN IS NIET 
MAKKELIJK.

Maar Anja De Wit betaalt 
de schuldenberg af én 
investeert

m 82.000.000

31/12 
2012

m 76.615.462

31/12 
2018
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FINANCIEEL  
GEZONDE 
STAD 
 

 

 

Heel wat steden verhoogden na de verkiezingen hun 

onroerende voorheffing (OV) of opcentiemen. Voor gezinnen 

met een eigen woning betekende dat honderden euro’s 

meer belastingen elk jaar! In Lier kwam echter een algemene  

belastingverlaging.

 

 

 

 

 

 

 

WARM EN SOCIAAL LIER

N-VA is een sociale partij. Wie hulp 

nodig heeft moet die krijgen. Dat 

bewijzen we ook in Lier. Ondanks 

de financieel moeilijke tijden maakte 

het stadsbestuur extra geld vrij voor 

het OCMW. Op de zwaksten in onze 

samenleving moet je niet besparen. 

Toch moet ook sociaal beleid verstandig 

worden gevoerd. Wij gaan voor een 

sociaal vangnet, geen hangmat. Mee 

onder impuls van onze OCMW-fractie 

werd de schaar gezet in onnodige 

uitgaven. Ook fraude wordt actief 

aangepakt. Zo komt het geld bij wie het 

écht nodig heeft!

> Extra geld voor sociale taken van 
het OCMW 

> Actief opsporen en bestrijden van 
sociale fraude

> Miljoenenverlies Woonzorgcentrum 
Paradijs al voor 90% weggewerkt

> Meer betaalbare woningen 
en zorgwoningen in Lier én 
Koningshooikt

> Besparen dankzij nauwe 
samenwerking stad en OCMW

Het Woonzorgcentrum Paradijs boekte 
meer dan € 1,3 miljoen verlies. Intussen 
werd meer dan 90% van dat verlies 
weggewerkt.

 >

Uit de rode cijfers =  
gele belastingverlaging

Onze OCMW-raadsleden aan het WZC Nieuw Paradijs.

> BETAALBAAR PARADIJS

 

2012

€ -1 330 000 2015

€ -280 000 2016

€ 130 000 

90%
weggewerkt! 

OUD- 
TURNHOUT

+ 330 euro jaar voor  

gemiddeld gezin door  

verhoging OV

HEIST-OP- 
DEN-BERG
+ 400 euro per jaar voor  

gemiddeld elk gezin  

door verhoging OV

LIER
-10% algemene  

gemeentebelasting  
voor gezinnen en  

-25% voor 
 alleenstaanden
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WARM EN 
SOCIAAL LIER
STAD + OCMW = BESPARING

Stad en OCMW werken in Lier erg nauw samen. Ze hebben 

dezelfde secretaris, financiële dienst en technische ploegen. 

Efficient én zuinig dus. Lier is hiermee een echt voorbeeld voor 

andere gemeenten.

 

Onder N-VA-bestuur zijn de werkingsmiddelen van het OCMW 

aanzienlijk verhoogd. Besparingen moeten niet gebeuren op 

zieken of zorgbehoevenden. Wie hulp nodig heeft moet die 

krijgen!

N-VA IS EEN SOCIALE 
PARTIJ. WIE HULP 
NODIG HEEFT MOET 
DIE KRIJGEN.

Ondanks de moeilijke tijden 
maakte het stadsbestuur 
meer budget vrij voor het 
OCMW. Op de kap van 
de zwaksten moet je niet 
besparen. 

EEN OVERZICHT VAN DE 
VELE INVESTERINGEN:

> Heraanleg van de Sander de 
Vosstraat en het Leike

> Een nieuw wegdek in de 
Dorpsstraat, Haagstraat en de 
Leliënlei-zuid

> Een groene speelruimte in de 
buitenschoolse kinderopvang

> Nieuwe voetpaden in de 
Roggelaan en Tarwelaan

> Volledig vernieuwd Dorpshuis de 
Jutteneer

> Veilige fietsoversteek aan de 
Mechelbaan

> Wekelijks spreekuur 
burgemeester in gemeentehuis

>  …

INVESTEREN 
IN HOOIKT

EEN HART VOOR 
KONINGSHOOIKT

 

ER WERD DE VOORBIJE JAREN HARD GEWERKT 
AAN EEN MOOI EN VEILIG KONINGSHOOIKT. 

N-VA heeft een boontje voor Koningshooikt. Dit gezellige dorp is het warme hart 

van onze gemeente. Schepen Lucien Herijgers, gemeenteraadslid Annemie Goris 

en OCMW-raadslid Ilse Van Wichelen vormen bij ons een sterke Hooiktse garde. 

 

 

 

Burgemeester Frank Boogaerts heeft een hart voor Hooikt.
Zo voerde hij het spreekuur in het gemeentehuis weer in.
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N-VA VOOR LIER EN 
KONINGSHOOIKT

N-VA heeft een hart voor Lier en Koningshooikt. 

Op heel wat lokale evenementen ontmoet u 

dan ook onze mandatarissen en bestuursleden. Ook 

komen we regelmatig naar de mensen toe.

PIET DE ZAEGER
Naast de afdelingsvoorzitter ben ik actief als beheerder van de Lierse Maatschappij voor Huisvesting.  
Professioneel werk ik als algemeen directeur van de N-VA, zeg maar de rechterhand van Bart De Wever in 
Brussel. Al sinds Erwin Vandenbergh en Jan Ceulemans er nog samenspeelden ben ik supporter van ‘de 
grootste kleine club van ‘t land’: de Lierse Sportkring. 

  piet.dezaeger@n-va.be

TOON VAESSENS
Na drie termijnen heb ik het voorzitterschap van onze afdeling ingeruild voor de rol van ondervoorzitter. 
Nu heb ik meer tijd om onze afdeling te ondersteunen, precies daar waar het nodig is. Van beroep ben ik 
piloot. Op zowel professioneel als politiek vlak zorg ik er dus voor dat we in rechte lijn blijven vliegen.

  toon.vaessens@n-va.be

LIEN VAN OOSTERWYCK 
In Lier ben ik secretaris van ons afdelingsbestuur, in Brussel ben ik nationaal organisatieverantwoordelijke 
van de N-VA. Ik ben dan ook blij dat ik onze goed draaiende partij zo overal kan vooruithelpen.  

  Lien.vanoosterwyck@n-va.be

FONS DE CUYPER
Jarenlang heb ik een bedrijf geleid bandencentrale De Ring. Nu stel ik mijn ervaring ten dienste van 
N-VA Lier als penningmeester. Voor mij is de aanleg van de groene evenenemtenweide in het park een 
voltreffer, net als de nieuwe Pallietertunnel!

  fons.decuyper@n-va.be

MARA OP DE BEECK
Als vrijwilligster draag ik mijn steentje bij aan de inburgering van nieuwe Lierenaars. Een goede integratie 
van nieuwkomers is belangrijk zodat ook zij meebouwen aan een echt “Lierke Plezierke”.

  mara.opdebeeck@n-va.be  

HUGO GOVAERTS
Met mijn ervaring als accountant houd ik mij binnen de N-VA bezig met fiscaliteit en dienstverlening. Het 
afbouwen van de schuldenberg en de informatisering van de stadsdiensten zijn voor mij dan ook twee 
prachtige verwezenlijkingen!

  hugo.govaerts@n-va.be

TIM VAN KEER
Als manager weet ik wat enthousiasme, visie en werkkracht kan teweegbrengen. Onze N-VA-ploeg 
heeft dat allemaal. Er wordt flink geïnvesteerd in een betere mobiliteit in de stad en tal van succesvolle 
evenementen. Daar werk ik graag aan mee!

  tim.vankeer@n-va.be

ANN-SOFIE VAN DEN BROECK
Als voorzitster van Jong N-VA ben ik vooral bezig met wat leeft bij de jonge Lierenaars en Hooiktenaars. 
Tijdens de week werk ik in het Europees Parlement. Voor mij is de N-VA de enige partij die ook voor 
jongeren een echte toekomst biedt.

  ann-sofie.vandenbroeck@n-va.be

CHRISTOPHE MONSART
Als bestuurslid bij de N-VA trek ik mee aan de kar voor de veiligheid en gezelligheid van onze stad. Met 
mijn financiële achtergrond ben ik vooral fier dat onze stad uit haar schuldenput klautert en toch 
investeert in wat belangrijk is voor de Lierenaars en Hooiktenaars.

  piet.dezaeger@n-va.be

CHRISTINA WAGNER
Als kleindochter van Felix Timmermans voel ik me enorm verbonden met het Vlaamse gedachtengoed, 
dat ik dan ook in Lier met vuur verdedig. Als gemeenteraadslid engageer ik me sterk voor onze Lierse 
stadsbibliotheek en CC De Mol. 

  christina.wagner@n-va.be

Onze Hooiktse 
mandatarissen en schepen 
van Wijkwerking Rik Pets in 
het nieuwe dorpshuis  
“De Jutteneer”

In de oude jongensschool van Koningshooikt werd een 

polyvalente ruimte met keukenfaciliteiten gebouwd. “Dorpshuis 

De Jutteneer” staat open voor verenigingen en particulier die in 

Hooikt allerhande activiteiten willen doen. Ook de buitenruimte 

met grasplein en speeltoestellen mag je gebruiken.

Elke vrijdag biedt burgemeester 

Frank Boogaerts een luisterend 

oor aan de Hooiktenaren.

HOOIKT BRUIST  
IN DE JUTTENEER 
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JENNY VAN DAMME
Sinds mijn pensioen ben een heel “bezige bij” gebleven. De mensen kennen mij en weten hoe 
aanspreekbaar ik ben. Hun problemen en vragen neem ik dan mee naar de gemeenteraad of het OCMW. 
Het doet me veel plezier dat ik zo heel wat stadsgenoten heb kunnen helpen!

  jenny.vandamme@n-va.be

GASTON UYTTERHOEVEN
In de Dorpsraad van Koningshooikt zet ik me in voor ons prachtige dorp. Als vrijwilliger bij de Mindermo-
bielencentrale help ik mensen die het wat moeilijker hebben. Zo werk ik mee aan een warme en sociale 
gemeente.

  gaston.uytterhoeven@n-va.be

ILSE VAN WICHELEN
Met mijn ervaring als huisarts kan ik in de OCMW-raad zeker mijn steentje bijdragen. Als moeder van 
twee ben ik erg blij met de investeringen in de Sander de Vosstraat en de Mechelsestraat, zodat onze 
kinderen ook met de fiets veilig op school geraken. 

  ilse.vanwichelen@n-va.be

DIRK SCHEPENS
Hoewel ik ben opgegroeid in de Brusselse rand heb ik al lang mijn hart verkocht aan het pittoreske Lier. 
Door mijn afkomst ontwikkelde ik een sterk flamingantisme, voor mijn deur waait dan ook onze dappere  
Vlaamse Leeuw, een symbool dat we als Vlaming fier mogen uitdragen. Ik wil in Lier actief meewerken en 
nadenken over de Vlaamse eigenheid binnen de (lokale) maatschappij. 

  dirk.schepens@n-va.be

BOB VAN OUYTSEL
 
 

  bob.vanouytsel@n-va.be

FRANS BERCKMANS
Als verpleger in het ziekenhuis van Lier stond ik heel wat van mijn stadsgenoten bij. Vandaag engageer ik 
me in de Hooiktse Dorpsraad en de KWB. Als nieuw bestuurslid werk ik graag mee aan een beter Lier en 
Koningshooikt!

  frans.berckmans@n-va.be

ROGER GOOSSENS
Als zaakvoerder van een horecavennootschap en vrijwilliger bij tennisclub ‘’t Spui’ heb ik ook na mijn 
pensionering mijn handen vol. Toerisme, horeca en evenementen interesseren mij. Lier doet daar heel 
veel met weinig middelen, daar ben ik trots op! 

  roger.goossens@n-va.be

NATHALIE VAN BAREN
Na mijn stage bij parlementslid Peter De Roover raakte ik helemaal overtuigd van het N-VA-verhaal. Met 
veel plezier engageer ik me nu als jonge Lierenaar voor de lokale afdeling. In mijn vrije tijd speel ik toneel 
bij Lyra Toneel en ben ik een fervent sportschutter in het Fort van Lier. Als econome zie ik met veel plezier 
hoe de stadskas weer gezond wordt, terwijl er toch in mobiliteit wordt geïnvesteerd.

  nathalie.vanbaren@n-va.be

WIM THEUNIS
Als organisatieverantwoordelijk ben ik de drijvende kracht achter plaatselijke activiteiten en campagnes. 
Ik geloof in een sterk Vlaanderen in Europa, een visie die ik terugvind bij de N-VA. Als bestuurslid van CC 
De Mol engageer ik me cultuur, die een stad als Lier zéér belangrijk is.

  wim.theunis@n-va.be

JAN HAUWAERT
Naast gemeenteraadslid ben ik ook voorzitter van de Raad van Bestuur van de LMH en bestuurslid in een tal van 
Lierse verenigingen, zoals de Heren Van Lier, die o.a. de kerstmarkt organiseren. Bovendien ben ik van 1989 tot 
1993 reeds schepen geweest voor de Volksunie. Ik werk vooral aan sociale thema’s, iets waar ik mij als schepen 
destijds ook mee bezig hield.

  jan.hauwaert@n-va.be

HILDE DE KONINCK
Als actieve seniore kan je mij steeds terugvinden in de omgeving rond de Grote Markt en het 
Zimmerplein. Ik ben bezig met vrijwilligerswerk in een school, waardoor ik een goede voeling heb met het 
Liers onderwijs. 

  hilde.dekoninck@n-va.be

MARC DE KEULENAER:
Als bewoner van het Lisp merk ik dat de stad een stuk veiliger is geworden. Dat onze burgemeester ook 
erg aanspreekbaar is vind ik een goede zaak. Ons ruime culturele aanbod en onze prachtige bibliotheek, 
daar maak ik in mijn vrije tijd graag gebruik van. Onze stad is in goede handen, ik help dan ook graag 
mee om dat zo te houden.

  marc.dekeulenaer@n-va.be

MARC FRANQUET: 
Als OCMW-raadslid ben ik lid van de N-VA omdat ik mij volledig kan vinden in het sociale programma: 
hulp voor zij die het echt nodig hebben. Dat je zuinig én sociaal kan zijn bewijzen we bij het OCMW en 
het Paradijs. De sociale zekerheid moet een vangnet zijn en geen hangmat.  

  marc.franquet@telenet.be Gsm 0494 125 349

WALTER JANSSENS
Naast bestuurslid bij de N-VA engageer ik mij als vrijwilliger bij De Moedige Bootvissers, een vereniging 
met enorme imago-impact voor Lier. Met de N-VA is er een duidelijk positief beleid op het vlak van 
leefbaarheid: proper Lier gaat er op vooruit, zie maar naar de aanpak en onderhoud van straten en 
pleinen, het verkeer,... 

  walter.janssens@n-va.be

ANNEMIE GORIS
Als gemeenteraadslid engageer ik me voor alle inwoners van Koningshooikt & Lier. Als lerares liggen 
thema’s zoals jeugd en welzijn me nauw aan het hart. De voorbije drie jaar is er al heel wat gebeurd, maar 
de belangrijkste veranderingen zijn voor mij het goede financieel beheer van de stadskas en een open 
communicatie met de burgers.

  annemie.goris@n-va.be

ELKE HEIJKERS
Samen met andere leeftijdsgenoten engageer ik me in onze afdeling voor de Hooiktse en Lierse jeugd. Ik 
koos voor N-VA omdat zeker jongeren belang hebben bij een duurzaam en toekomstgericht beleid. Dat 
vind ik ook in ons beleid terug: geen schulden opbouwen maar afbetalen, steun aan de jeugdbewegingen 
en veel investeringen in groen en fietspaden. 

  elke.heijkers@n-va.be

ROBERT JANSSENS
Als zelfstandig organisatieadviseur begeleid ik bedrijven doorheen veranderingen. Ik help de bedrijfs-
leiding om hun organisatie sterker te maken zodat ze de uitdagingen voor morgen nog beter kunnen 
aanpakken. De verandering die ik in Lier wil mee begeleiden zijn alle stappen die gezet moeten worden 
om de stadskas opnieuw gezond te maken.

  robert.janssens@n-va.be

XANDER DE VOS
Als jongste bestuurslid van de afdeling wil ik graag mijn steentje bijdragen. Ik wil vooral jongeren warm 
maken voor ons verhaal. Voor een geboren Hooiktenaar als ik is de vernieuwing van de Sander De 
Vosstraat een mooie realisatie.

  xander.devos@n-va.be

ROGER MEEUWIS
Als ex-leider bij de KSA heb ik mij lang geïnteresseerd voor de jeugdige onderwerpen. Tegenwoordig ben 
ik als voorzitter van het seniorenconvent actief bezig met de thema’s die de ouderen aangaan. Ook het 
mooie groen in en rond Lier ligt mij aan het hart.

  roger.meeuwis@n-va.be
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N-VA LIER & KONINGSHOOIKT

 lier@n-va.be

 www.n-va.be/lier

 www.facebook.com/nvalierhooikt/

 @NVALierHooikt


