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Lier investeert meer dan ooit in sport
1

Twee nieuwe sporthallen

Aan de Gasthuisvest op de Atheneumsite verrijst een grote polyvalente
hal. Heel wat sportverenigingen zullen er een nieuwe thuis vinden. Aan
het Spui komt er dan weer een nieuwe gymzaal voor dansklassen en
turnclubs.
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Bouw jeugdvoetbalcomplex

De bouw van een jeugdvoetbalcomplex op de Hoge Velden staat in de
steigers. Het stadsbestuur investeerde stevig om de nodige gronden te
verwerven. Jonge Lierse voetballertjes kunnen binnenkort terug in hun
eigen stad voetballen.
Ook de sterke jeugdwerking van VK Hooikt kampt met terreinnoden.
Burgemeester Frank Boogaerts zoekt met het Hooiktse jeugdbestuur
naar oplossingen.

Frank Boogaerts
Uw burgemeester

Tim Van Keer
Lid Lierse sportraad

Toeristisch topjaar voor Lier
In 2017 ontving Lierke Plezierke een recordaantal toeristen.
Tienduizenden bezoekers verkenden onze mooie stad. In ons prachtige
nieuwe toerismekantoor was het dan ook een ware overrompeling.
 27 000 bezoekers (+ 12,5 procent) uit 75 landen in ons toerismekantoor
 Website Visit Lier kwart miljoen keer bekeken
 Goed rapport door ‘Mystery Visitor’ Toerisme Vlaanderen
 Tot 60 procent meer overnachtingen bij Lierse hotels
 Topjaar voor Moedige Bootvissers, CityGolf en fietstoerisme

Schepen van Toerisme Rik Verwaest ziet zijn toerismebeleid vruchten afwerpen.
De toekomst ziet er alvast mooi uit. Het gloednieuwe Stadsmuseum, dat opent in
september, wordt de kers op de taart.

Veilig thuis in een welvarend Lier

Piet De Zaeger
Afdelingsvoorzitter

DE OMROEPER
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Eindelijk veilig fietsen tussen Koningshooikt en Lier

Aanleg fietspad Aarschotsesteenweg start in 2019
Al tientallen jaren vraagt Koningshooikt om een
veilig fietspad naast de Aarschotsesteenweg. Een
dun lijntje verf scheidt fietsende kinderen van het
voorbijrazende verkeer. Levensgevaarlijk! Al even
lang deden lokale en nationale beleidsmakers hierover loze beloftes aan de Hooiktenaren. Dat is nu
voorgoed voorbij.

Maurits De Smedt kiest
voor de N-VA
Maurits De Smedt zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van
oktober kandidaat zijn voor de N-VA. In ons verenigingsleven klinkt zijn naam als een klok. Maurits is dan ook voorzitter van de Moedige Bootvissers, Vriendenkring Eerste
Vrijdag én de adviesraad Socio-Cultuur.
Steentje bijdragen

Bert Wollants en Ben Weyts voorzien 5 miljoen euro

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Liers schepen van Mobiliteit Bert Wollants pakken de levensgevaarlijke situatie
nu aan. De sterke N-VA-tandem slaagde waar anderen faalden. Samen leggen ze meer dan vijf miljoen euro op tafel voor veilige
fietspaden tussen Koningshooikt en Lier.
De plannen zijn goedgekeurd, de centen opzijgezet en het project werd niet aangevochten bij de rechtbank. In 2019 gaat dus de
schup in de grond. De Verandering Werkt!

“Ik engageer mij al lang voor onze mooie stad. Met mijn ervaring in het
verenigingsleven en toerisme wil ik nu mijn steentje bijdragen aan het
beleid. Dat doe ik vanzelfsprekend bij de N-VA, waar ik al jaren lid ben”, licht Maurits zijn keuze toe.

N-VA in beeld

Voor Valentijn deelde de N-VA opnieuw bloemen uit op de zaterdagse
markt. Zoals altijd werden we warm
verwelkomd door de marktbezoekers.

Dankzij de heraanleg krijgen voetgangers, fietsers en auto’s allemaal
ruim baan.

Veilig fietsen over vier kilometer nieuwe fietspaden in het groen.
Binnenkort wordt dit beeld werkelijkheid!

Een groene middenstrook scheidt het verkeer op de vernieuwde
Aarschotsesteenweg.

Strijd tegen vereenzaming

Lier krijgt tweede dienstencentrum
Met Het Schoppeke, het nieuwe dienstencentrum in het
Handbogenhof krijgt Lier er een tweede volwaardig dienstencentrum bij. Het Schoppeke zal de centrale spil vormen voor de
wijkcentra Rosmolen, De Komeet en De Kroon. Hooiktenaren
kunnen terecht in de Waaier.

Burgemeester Frank
Boogaerts onthult het
beeld Ingesloten Krachten
aan sporthal De Komeet.
Een mooi geschenk van
kunstenaar Hugo Verheyen
aan zijn stad. Bedankt!
Het groene avonturenpark Jungelhoeff werd feestelijk
geopend. Aan het Moevement werd een nieuwe skateramp
ingewijd. De Lierse jeugd kan zich weer uitleven. Knap werk
van schepen van Jeugd Rik Verwaest.

Strijd tegen eenzaamheid

Onze dienstencentra lopen voorop in de strijd tegen vereenzaming. Een warme
maaltijd, activiteiten of gewoon gezellig samenzijn… Het kan allemaal in onze
dienstencentra.

Een pluim voor alle vrijwilligers
Annemie Goris
Fractievoorzitter

lier@n-va.be

Marc Franquet
Gemeenteraadslid
OCMW-raadslid

De N-VA koestert onze dienstencentra. Ruime openingstijden en behoud van
het aanbod zijn belangrijk. Dat kan dankzij onze vele vrijwilligers, die een
enorme pluim verdienen. De stad investeert intussen verder. Door de aankoop
van een busje verhogen we de bereikbaarheid van de centra voor minder
mobiele bezoekers.

Goede punten voor Liers veiligheidsbeleid
Lier kreeg van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een uitstekend rapport.
Er waren complimenten voor de efficiënte controle van het vreemdelingenregister, de
opvolging van adreswijzigingen en de samenwerking tussen politie en stadsdiensten.
Allemaal belangrijk in de strijd tegen sociale fraude, illegaal verblijf of terrorisme. Onze
schepen van Burgerzaken Rik Pets is dan ook terecht fier!

Veilig thuis in een welvarend Lier

www.n-va.be/lier

Haal de Vlaamse Leeuw

Vlaanderen.
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Waar Vlamingen thuis zijn.
Waar u thuis bent.
Het land van de koers, van de
flandriens en van de leeuwenvlaggen
aan de meet.
Waar elke kerktoren zijn
eigen muziekfestival heeft.
Waar mensen op vrijdagavond
aanschuiven voor frietjes en op
zondagochtend voor koffiekoeken
en pistolets.
Een gastvrij land dat houdt van
gedeeld plezier en van lekker eten
in goed gezelschap.
Toon dat u thuis bent in Vlaanderen.
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja,
waarom niet, uw dorpskoers.
Uw vlag, uw thuis.

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw
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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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