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N-VA zegt nee tegen
nieuwe Knip
Het mobiliteitsplan van actiegroep ‘Lier Woonplezier’
zorgt voor onbegrip. Het standpunt van de N-VA is
alvast klaar en duidelijk: wij zijn ronduit tegen dit
plan, dat neerkomt op een terugkeer van de Knip.
Dit plan voert Lier terug naar die onzalige verkeerschaos. De
paaltjes worden alleen vervangen door camera’s. Lierenaars
van buiten de Ring en Hooiktenaars mogen hun eigen stad niet
meer in. Ook shoppers, toeristen en andere bezoekers worden
verjaagd.

Investeren in bereikbare stad

Met de N-VA in het schepencollege investeerde het stadsbestuur
de voorbije jaren stevig in de promotie van Lier als bereikbare
stad. Maatregelen zoals het gratis Liers Half Uurtje, 400 extra
parkeerplaatsen en nieuwe fietspaden waren een schot in de
roos.

Een nieuw mobiliteitsplan mag shoppers, toeristen en Lierenaars
niet verjagen uit de stad.
N-VA Lier-Koningshooikt kiest voor het algemeen belang.
Daarom zeggen we neen tegen een zoveelste mobiliteitsexperiment. Na de Knip en de werken aan de Ring hebben Lierenaars
en bezoekers vooral nood aan duidelijkheid. Als het van de
N-VA afhangt, maakt de Knip dus geen comeback!

Het N-VA-beleid werkt!
Dankzij de startpremie van het stadsbestuur openden er al 17
nieuwe zaken in het centrum van Lier. Horeca, mode, boeken,
snoep, geschenkartikelen, verzorging: dit diverse nieuwe aanbod
maakt onze winkelstraat nog aantrekkelijker!

Meer dan een kwart miljoen mensen maakten in 2016 gebruik
van het ‘Liers Half Uurtje’ om gratis te parkeren. Dat is driemaal
zoveel als het voormalige ‘Liers Kwartiertje’ in 2015. Lierenaars
en bezoekers gebruiken ons Half Uurtje dus massaal om te winkelen bij onze lokale handelaars.
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Lierke Plezierke het hele jaar rond
Lierke Plezierke heeft haar naam niet gestolen. In
2016 beleefde onze stad een feestelijke zomer. Er
waren maar liefst 97 evenementen van juni tot
september, een record! Haast elke dag was er dus
wel iets te beleven.
Rik Verwaest, schepen van Evenementen, blikt dan ook
tevreden terug: “Lier is gezegend met zoveel verenigingen die
geweldige activiteiten op poten zetten. Waarvoor onze grote
dank natuurlijk! Ook de stad deed haar duit in het zakje, met
onder meer Zomer in ’t Park en Lier Centraal.”
Ook in de winter bruiste Lier. De Kerstmarkt was met 20 000
bezoekers alweer een schot in de roos. De Snow Slide op het
Zimmerplein kreeg meer dan 10 000 man over de vloer.
Schepenen Rik Verwaest en Rik Pets openden feestelijk de Snow Slide.
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Heel wat Hooiktenaren en Lierenaren zakten af naar de nieuwjaarsreceptie in eigen dorp.

Klinken op Koningshooikt
Voor het eerst in veertig jaar kreeg Koningshooikt haar eigen nieuwjaarsreceptie. Het stadsbestuur
sloeg samen met de Hooiktse Dorpsraad en middenstand de handen in elkaar om feestelijk het nieuwe
jaar te openen. Een gebaar dat werd gesmaakt, zo bewees de massale opkomst!
In zijn toespraak wees burgemeester Frank Boogaerts op de
aandacht die het stadsbestuur heeft voor onze groene en
gezellige deelgemeente. Zo worden binnenkort de straten als

Heraanleg straten en
riolen op planning
Lier kampt met een historische achterstand wat betreft straten en riolen. Schepen Bert Wollants maakte
er terecht zijn prioriteit van. Toch blijft er veel werk
aan de winkel. Door de schuldenberg kan dat niet
op zes jaar worden rechtgezet. Gelukkig blijven we
ook naar de toekomst kijken. Dankzij voorbereidend
studiewerk kan na 2019 snel worden gestart.

Dat doen we voor de volgende straten:

het Leike en de Putsesteenweg heraangelegd, werd de
Jutteneer gerenoveerd en zijn er zitdagen van burgemeester
en wijkagent in het gemeentehuis.

Nieuwe sporthal aan
Gasthuisvest
In 2018 start de bouw van een derde stedelijke
sporthal op het terrein van het Atheneum. Tussen
de Leuvensevest en de Gasthuisvest komt een ruime
polyvalente hal, groter dan sporthal de Komeet.
De sporthal zal ruimte bieden aan verschillende sportclubs.
Lierenaars en hun kinderen zullen dus midden in hun stad
kunnen turnen, basketten of voetballen. De N-VA houdt daarmee woord, nadat de plannen vele jaren stof lagen te vergaren
zonder dat er iets mee gebeurde.

 Guldensporenlaan
 Eeuwfeestlaan
 Berlarij
 Mijl - Fortweg
 Schollebeekstraat
 Pastoriestraat
 Pettendonk
 Sterrenstraat
 Vogelzang
 Slenderstraat

Uiteraard hangt de uitvoering af van van de beschikbare budgetten en procedures. De N-VA maakt er
alvast een prioriteit van!

Burgemeester Frank Boogaerts ondertekent het akkoord met
Atheneum Lier om op haar terrein een derde sporthal te realiseren.

www.n-va.be/lier

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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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