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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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Lier steeds veiliger:
misdaadcijfers blijven dalen

De V van Verandering = De V van Veiligheid. - 

burgemeester Frank Bogaerts
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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

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.”
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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

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

Minste verkeersongevallen ooit in Lier&Hooikt BIN en BIN-Z : Netwerken voor meer veiligheid

Voor schepen van Mobiliteit Bert Wollants is veilig verkeer in Lier en 
Koningshooikt van het grootste belang. Er is nog veel werk aan de middel, 
maar nu al zijn resultaten zijn veelbelovend: er waren in onze stad nog nooit 
zo weinig verkeersongevallen als in 2014. Een groot succes dus! Bert Wol-
lants kiest voor een beleid in drie stappen: eerst investeren, dan sensibilise-
ren en indien nodig sanctioneren.

INVESTEREN
Investeren in verkeersveiligheid gebeurt in Lier overal: denk maar aan de 
veilige oversteekplaatsen op de Hagenbroeksesteenweg of de Mechelbaan in 
Hooikt. De oversteekplaats van de Mechelpoort werd verlicht. Ook wat de aan-
leg van fietspaden betreft, zijn er ambitieuze plannen. Het nieuwe fietspad in 
de Sander De Vosstraat is het eerste, maar er volgen nog vele kilometers nieuwe 
en veilige fietspaden, onder meer langs de Antwerpsesteenweg, de Marnix-
dreef en de Aarschotsesteenweg.

SENSIBILISEREN
Ook sensibiliseren redt levens. In 2014 organiseerde Lier het Grote Fietsexamen. 
Jonge fietsers werden getest in een moeilijke verkeerssituatie. Ook voor de 
schoolgaande voetgangers staat er een test op stapel. 

BESTRAFFEN
De laatste stap van Bert Wollants’ beleid is bestraffen waar nodig. Boetes dienen 
niet om te pesten, wel om levens te redden. Al sinds 1998 is de Lierse binnenstad 
zone-30. Maar grondige controle was er niet. Wij brachten de beloofde verande-
ring: systematische flitscontrole op plekken waar roekeloze hardrijders voorbij 
scheurden. Met resultaat! In 2013 werden er 2 707 hardrijders in de zone-30 
beboet. In 2014 waren dat er nog maar 1 803. Het aantal overtredingen loopt dus 
terug, net als de gemiddelde snelheid. De boodschap is dus aangekomen.

Al enkele jaren heeft Lier een BIN-Z, een Buurtinformatienetwerk voor 
zelfstandigen. Via dit netwerk kan onze politie de handelaars waar-
schuwen als er mensen met slechte bedoelingen worden opgemerkt. 

Winkeldieven, zakkenrollers of oplichters lopen zo  
meteen in de kijker. Dankzij de informatie van het  
BIN-Z worden elk jaar verscheidene arrestaties verricht. 
In totaal zijn 139 handelszaken aangesloten.

OOK EEN BIN IN UW WIJK?
Ook in de wijk kan een buurtinformatienetwerk zeer 
nuttig zijn. Wijkbewoners kunnen de politie op de hoogte brengen als 
zij verdachte zaken zien. Via SMS brengt de politie alle aangesloten 
leden op de hoogte. Heel de wijk houdt dan samen een oogje in het 
zeil. Zo worden bijvoorbeeld inbrekers veel sneller gevat. 

Dit stadsbestuur geeft wijken die een BIN willen oprichten inhoude-
lijk én financieel een steuntje in de rug. Tot nu toe werden er BIN’s 
opgericht in Zevenbergen en Koningshooikt, met meer dan 180 leden.

Ook in uw wijk kan er een BIN komen! Contacteer meteen onze  
mensen als u interesse hebt. Samen gaan we voor een veilig Lier  
en Hooikt!

Anja De Wit, schepen van Financiën
Rik Pets, schepen van Wijkwerking
Annemie Goris, gemeenteraadslid Hooikt

Actief mobiliteitsbeleid zorgt voor Veiliger Verkeer. - 

schepen Bert Wollants

Met barbecue en speelweide voor kinderen
zaterdag 5 september 2014 
vanaf 15 uur (bakken start om 16 uur)
Naar goede gewoonte organiseert N-VA Lier-
Koningshooikt in september opnieuw haar gezel-
lig tuinfeest in het mooie Lierse groen. Terwijl 
u geniet van een goed glas wijn, een fris biertje 
of frisdrank en een heerlijk stuk vlees of kip met 
overvloedig groentebuffet, kunnen uw kinderen 
zich ten volle uitleven op de ruime speelweide of 
het avontuurlijke springkasteel.
Kaarten: 
Volwassenen: 15 euro/Kinderen van 4 tot 10 jaar: 10 euro
Inschrijven: 
Ten laatste op maandag 31 augustus
Waar: 
Het tuinfeest vindt plaats in Lier op een mooie grasweide aan 
de Kromme Ham, tussen de nummers 67 en 89 (wijk Klooster-
heide).
Contact: 
Toon Vaessens – 0479 80 34 09 -  
toon.vaessens@n-va.be
Wim Theunis - 0473 11 53 82 -  
wim.theunis@n-va.be
Wij hopen u opnieuw talrijk te mogen begroeten!

11de Zomers Tuinfeest 

Veiligheid Verkeersveiligheid=

30
km

Afdwingen 
Zone-30

Veilige fietspaden 
en oversteekplaatsen

Verkeerseducatie 
fietsers en scholieren
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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

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.

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

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.  

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

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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