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N-VA-nieuwjaarsreceptie

GAS GEVEN DOE JE MET VERSTAND
Nieuw Liers GAS-reglement geeft ruimte aan jeugd
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Hof van Aragon
Aragonstraat 6,
Lier

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

Op vrijdagavond 23 januari organiseert N-VA Lier&Koningshooikt
haar traditionele nieuwjaarsreceptie.
Vanaf 19 uur bent u welkom om te
klinken op het nieuwe jaar, onder
het genot van een hapje en drankje.
Het openingswoord krijgt u van
afdelingsvoorzitter Toon Vaessens
en burgemeester Frank Boogaerts.
Om 20 uur is het de beurt aan
Vlaams viceminister-president
Liesbeth Homans.

Op de gemeenteraad van november 2013
vroeg N-VA-fractieleider Kristof Buelens
om een grondige evaluatie van het Lierse
GAS-reglement. De Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) zijn nuttig voor
het aanpakken van sluikstorten, vandalisme of overlast. Toch slepen ze een slechte
reputatie mee. Als jongste gemeenteraadslid weet Kristof dat GAS niet mag dienen
om de jeugd het spelen te beletten.
Schepen van Jeugd Rik Verwaest ging de
uitdaging aan. Met burgemeester Frank
Boogaerts nam hij het GAS-reglement onder
handen. Hun nieuwe voorstel werd door de
Lierse jeugdraad alvast zeer positief onthaald.
Rik Verwaest benadrukt dat het toekomstige
GAS-reglement jongeren méér ruimte geeft:
“Net als Kristof heb ik vele jaren bij de jeugdbeweging doorgebracht. Wij weten dus hoe
belangrijk het is om vrij te kunnen spelen.
Daarom schrapten we een aantal onzinnige
regeltjes rond verkleden, in bomen klimmen
of samenscholingen. Bovendien beklemtonen
we dat spelende kinderen géén overlast zijn.”

FOUTEN HERSTELLEN IN PLAATS VAN
BOETES GEVEN

Lierke Plezierke is er ook
voor de jeugd, dat is
duidelijk. Wie echt uit de
bocht gaat wordt bovendien
niet blind bestraft.
Rik Verwaest,
Jong N-VA-voorzitster
Ann-Soﬁe Van den Broeck
en Kristof Buelens

GAS dient ook niet om jongeren pestboetes te geven. Integendeel! Minderjarigen
met een GAS-pv kunnen zich via een bemiddelingstraject excuseren en de fout
herstellen. Weigeren ze dat, dan krijgen ze vanaf nu gemeenschapsdienst opgelegd. En dat in plaats van een geldboete. Die betalen de ouders immers, dat lost
niets op. Maar een vandaal die aan de slag moet met de herstelploeg en de gevolgen ziet van zijn daden leert hopelijk wel iets bij.
Kristof Buelens is erg tevreden. “Dit nieuwe reglement ga ik met plezier goedkeuren in de gemeenteraad. Lierke Plezierke is er ook voor de jeugd, dat is duidelijk. Wie echt uit de bocht gaat wordt bovendien niet blind bestraft.”

www.n-va.be/lier

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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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.
Dat betekent een factuur van bijna
130 000 euro. Sluikstorters maken ons
schoon Lier niet alleen vuil, ze schuiven de kost ook door naar hun medeburgers. 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 sluikstorters. Politie en milieudienst gaan
hen daarom actief opsporen en beboeten.
De eerste acties waren alvast een succes: verscheidene sluikstorters liepen

tegen de lamp. Zij mogen zich verwachten aan een fikse geldboete. Ook
de opruimkosten zijn voor hun rekening. De komende maanden worden
die acties alvast opgedreven. Ook worden er nog andere doortastende initiatieven genomen.

Lier investeert in haar jeugdbewegingen
Lier heeft een rijk jeugdaanbod, met
maar liefst dertien erkende jeugdbewegingen. Elke week bezorgen zij
bijna duizend kinderen en jongeren
in onze stad een aangename tijd.
Voor N-VA moet dat verenigingsleven gekoesterd worden. We voegden dan ook de daad bij het woord
met een extra lokalensubsidie van
100 000 euro voor het jeugdwerk.
Schepen van Jeugd Rik
Verwaest en gemeenteraadlid Christina Wagner zijn erg tevreden
met die inspanning. “In
besparingstijd investeren is niet vanzelfsprekend. Toch maken we nu
meer middelen vrij voor de
jeugdbewegingen dan alle vorige coalities. Wij zeggen niet alleen dat we het jeugdwerk
belangrijk vinden, wij doén er
ook effectief iets aan.”
Het budget zal worden verdeeld
onder alle jeugdbewegingen in Lier

lier@n-va.be

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!

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 kopzorgen over een bouwvallig of onveilig
lokaal. Ook voor de ouders is dat een
geruststelling.”

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

Hilde De Koninck
gemeenteraadslid

Werken aan de Ring: overlast beperken
In oktober begon het Vlaams Gewest de
lang verwachte werken aan de Lierse
Ring. Het kruispunt met de Mechelsesteenweg is een ‘zwart punt’ met een tragisch 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.

sers kunnen via een aparte fietsoversteek
veilig de Ring oversteken. Tijdens de wintermaanden wordt op al deze trajecten
extra gestrooid.
De bijkomende verkeersdrukte in de binnenstad valt op. Bert Wollants is duidelijk:
“Ik roep iedereen die niet in het centrum
moet zijn op om gewoon de Ring te kie-

Kelly Verheyden
gemeenteraadslid

Marc Franquet
OCMW-raadslid

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

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

Robert Van Ouytsel
OCMW-raadslid

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

Ilse Van Wichelen
OCMW-raadslid

Jenny Van Damme
OCMW-raadslid

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

Toon Vaessens
Voorzitter N-VA 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 veronderstelling 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 kunnen ontdekken ver weg van het gemotoriseerd verkeer.”
De Leliënlei is de eerste doodlopende
straat waar het verkeersbord F45, dat een
doodlopende straat aangeeft, een reflecterende sticker krijgt. Deze sticker duidt op
het doorlopende karakter van de straat
voor fietsers en voetgangers.

www.n-va.be/lier

Prima verbinding
voor ﬁetsers en voetgangers
Bert Wollants verklaart nader: “De verkeersborden voor doodlopende straten
zijn vaak alleen bedoeld voor gemotoriseerd verkeer. Uit een steekproef bleek
echter dat tot 75 procent van de doodlopende 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 doorlopende straat. De bestaande borden worden in Lier en Koningshooikt daarom op
termijn allemaal aangepast met de reflecterende sticker.

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

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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