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Lier steeds veiliger:
misdaadcijfers blijven dalen
De N-VA beloofde de Lierse kiezer een
kordaat veiligheidsbeleid. De V van
Verandering is ook de V van Veiligheid. 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 spectaculaire 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 klissen. Ook doorgedreven buurtonderzoek
zorgt voor een verhoogde pakkans.
De V van Verandering = De V van Veiligheid. Tenslotte zetten we stevig in op grensburgemeester Frank Bogaerts
overschrijdende samenwerking met de
politiezones Heist, Berlaar-Nijlen, Bodukap, Willebroek, Klein-Brabant, Mechelen en Lier.

V.U.: Geert Teughels, De Bergen 57, 2820 Bonheiden

MEER VERKEERSVEILIGHEID, MINDER DRUGS

Dalende
criminaliteitscijfers

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 controleacties in het uitgaansleven en op de weg, want rijden onder invloed van
drugs iis ook levens-gevaarlijk. Ook werden al verschillende cannabisplantages 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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Hilde De Koninck

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

Minste verkeersongevallen ooit in Lier&Hooikt
Sluikstorters: harde aanpak nodig
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.

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
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Hinder centrum
Heb je als bewoner of pendelaar een vraag over de werkzaamheden?
Richt je dan tot het contactpunt van Wegen en Verkeer Antwerpen:
de bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be, 0477 477 476 of
www.wegenenverkeer.be/werken-lier

11 Zomers Tuinfeest

Met barbecue en speelweide voor kinderen
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gemeenteraadslid
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Lierfractieleider Kristof Buelens aan schepen voor ﬁetsers en voetgangers
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Piet De Zaeger
Ondervoorzitter N-VA Lier
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Van Oosterwyck
Secretaris N-VA Lier

Ann-Soﬁe
Van Den Broeck
Jongerenverantwoordelijke

Tim Van Keer
Lid directiecomité autonoom
gemeentebedrijf SOLAG

voor fietsers en voetgangers.
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Kracht van verandering.
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat!
Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan.
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de
kleine dingen.

Ontdek onze

#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor
van Vooruitgang mee in gang duwen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan
bijdragen aan de Vooruitgang.

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt?
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het
meteen te weten.

Kracht van Verandering,
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.
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Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

/

/

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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