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11de Zomers Tuinfeest
Met barbecue en speelweide voor
kinderen
Naar goede gewoonte organiseert
N-VA Lier-Koningshooikt in september
opnieuw haar gezellig 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.

Pallietertunnel geopend

Verkeer in Lier wordt veiliger en vlotter
In april openden N-VA-minister van Mobiliteit Ben Weyts en burgemeester
Frank Boogaerts de Pallietertunnel. Hiermee werken we eindelijk een
gevaarlijk zwart punt weg. Eenmaal de parallelwegen zijn afgewerkt, zal
het verkeer op de Ring heel wat vlotter lopen!

Kaarten:
Volwassenen: 15 euro / Kinderen van 4
tot 10 jaar: 10 euro
Inschrijven:
Ten laatste op maandag 29 augustus
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

Zaterda
3 septe g
mber
2016
vanaf 1
5u
(bakken ur
st a
om 16 u r t
ur)

Nieuwe toeristische
dienst opent
deuren
De nieuwe toeristische dienst opende
eind juni haar deuren. N-VA-schepen
van Toerisme Rik Verwaest verplaatste
de dienst van de donkere kelder naar
de leegstaande raadszaal.
Zo heeft Lier opeens één van
de mooiste toerismekantoren
van het land!
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Al 100 000 gratis parkeerbeurten

Liers Half Uurtje is enorm succes
Onder impuls van de N-VA werd het ‘Liers Kwartier’ verdubbeld tot het ‘Liers Half Uur’. Sinds 1 januari kan je de auto
overal gratis een half uur achterlaten. Dit ticket kan je uit elke
parkeerautomaat halen.
Deze maatregel is een grote stap vooruit voor de lokale economie. Dankzij het Liers Half Uurtje kan je rustig inkopen doen
zonder teveel naar de klok te kijken. De maatregel is alleszins
een enorm succes: sinds januari rolden maar liefst 100 000
gratis Half Uurtjes uit de automaat. Dubbel zoveel als het Liers
Kwartiertje.
Schepen Bert Wollants en gemeenteraadslid
Hilde De Koninck zijn ook tevreden
gebruikers van het Liers Half Uurtje.

Meer groen op de Grote Markt
De peperdure fonteinen die de vorige coalitie op de Grote Markt
installeerde, lieten het alweer afweten. Gelukkig bleven we niet bij
de pakken zitten. Groene matten van kunstgras en kunstige bloemenpiramides gaven onze Markt meteen een veel frisser uitzicht.
Met heel wat positieve reacties tot gevolg!

Al tachtig ton opgehaald

Gratis ophaling roze zak
werkt!
Sinds januari
worden de
roze zakken
in Lier elke
twee maanden
gratis opgehaald.
Daar kan je alle
De roze zak is goed voor het milieu
soorten gemengd en , zeggen schepen Lucien Herijgers en
plastic in kwijt.
gemeenteraadslid Christina Wagner.
De ophaling, een
initiatief van N-VA-schepen van Milieu Lucien Herijgers,
blijkt een enorm succes.
In totaal werd maar liefst tachtig ton opgehaald. Goed voor
het leefmilieu én voor de portemonnee van de Lierenaar en
Hooiktenaar.
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Extra dienstverlening
in Koningshooikt
Burgemeester Frank Boogaerts herstelde de
traditie van het ‘spreekuur van de burgemeester’
in Hooikt in ere.
Intussen werd de
dienstverlening in het
Hooiktse gemeentehuis nog uitgebreid:
vanaf nu vind je er
ook de politie terug!
De Hooiktse
wijkinspecteur is
er iedere woensdag
van 18 uur tot 21 uur
aanwezig voor al jouw
vragen.

Burgemeester Frank
Boogaerts houdt
spreekuur in Hooikt.
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Minder schulden = geld verdienen
N-VA Lier&Koningshooikt maakte van een zuinig financieel beleid een
speerpunt. De schuldenberg van 82 miljoen euro die we erfden, moet
immers kordaat worden aangepakt.
Het resultaat mag er zijn: waar de jaarrekening vroeger in het rood eindigde, sluiten
we die sinds 2013 telkens af met een overschot. N-VA-schepen van Financiën Anja
De Wit licht toe:
• We deden het 2,85 miljoen euro beter dan gebudgetteerd in 2015.
• De jaarlijkse rentelast daalde met 410 000 euro. Geld dat dus in de stadskas blijft.
• De schuldenberg zal in 2018 met miljoenen gedaald zijn.
Toch blijven we inzetten op een voorzichtig beleid. De N-VA maakt geen schulden bij,
wij betalen ze liever af.

Nieuw afdelingsbestuur aan de slag
In maart verkozen de leden van N-VA Lier&Koningshooikt een
nieuw afdelingsbestuur. Piet De Zaeger (44) kreeg het vertrouwen als nieuwe voorzitter. Piet is historicus van opleiding en
sinds 2004 algemeen directeur van de N-VA. Onder zijn beleid
boekte de N-VA zeven verkiezingsoverwinningen op rij.
Toon Vaessens werd verkozen tot ondervoorzitter. Na drie termijnen als voorzitter werd hij uitgebreid in de bloemetjes gezet voor
zijn succesvolle bewind.

Ontdek de volledige 32-koppige bestuursploeg
op www.n-va.be/lier.

Stad investeert in nieuwe en veilige fietspaden
Schepen van Mobiliteit Bert Wollants bij het nieuwe fietspad op de Antwerpsesteenweg. Ondanks de besparingen investeert het stadsbestuur miljoenen
in veilige fietsroutes.
Er is geld voorzien voor fietspaden langs de Putsesteenweg (543 043 euro),
Antwerpsesteenweg (241 760 euro), Kesselsesteenweg (2 300 550 euro),
Marnixdreef (1 430 384 euro), de Aarschotsesteenweg (1 891 798 euro)
en de Sander De Vosstraat (250 000 euro).
Ook voor de fietsautostrades naar Aarschot (659 820 euro) en Herentals
(541 220 euro), de fietsverbinding Duwijck (50 000 euro) en fietsverbinding
Veemarkt maakt Lier geld vrij.

www.n-va.be/lier

Als lid van de N-VA geniet
u tal van voordelen
Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus
een directe impact op de standpunten en het
beleid van de N-VA.

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt
u bovendien twee keer per maand een
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw
regio.

@de_NVA
linkedin.com/company/N-VA
instagram.com/de_NVA

Tien keer per
jaar ontvangt u
gratis het NieuwVlaams Magazine

Uw stem telt mee

Iedere week het
N-VA-nieuws gratis in
uw mailbox

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

U bent welkom op
tal van activiteiten
In uw gemeente en in uw
arrondissement, en natuurlijk ook
landelijk. We nodigen u nu al uit op
onze familiedag op 11 september
in Plopsaland. U ontmoet er
een inspirerend netwerk van
gelijkgestemden en de toppers van
onze partij.

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad.
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.
Zo mist u niets van de N-VA.

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.

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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