
Heraanleg Aarschotsesteenweg in najaar van start
Hoewel de N10 tussen Lier en Hooikt één van de gevaarlijkste Vlaamse � etsroutes is, zat het dossier al dertig jaar muurvast. 
Maar dankzij de aanhoudende inspanningen van schepen Bert Wollants gaat dit jaar nog de schop in de grond.

Eindelijk, het lange wachten wordt dan toch beloond. Het dossier breidde in 
tussentijd stevig uit: de Aarschotsesteenweg krijgt niet alleen veilige fietspaden en 
een middenberm, maar ook meteen nieuwe riolen, wegdek en nutsleidingen. Ook 
een aantal zijstraten, zoals de Fortweg en Schollebeekstraat, wordt aangepakt. Zo 
voorkomen we dat binnen enkele jaren alles weer open moet. Van de eerste keer 
juist dus.

De werken aan de Fortweg en Schollebeekstreet starten dit jaar nog, in 2022 volgen 
alle nutsleidingen langs de N10. Het jaar nadien is het de beurt aan de riolering, 
fietspaden, middenberm en rijbaan van de Aarschotsesteenweg.
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Controle buitenlands bezit: ‘Liers model’ uitgerold in heel Vlaanderen
Lier haalde de nationale pers met het nieuws dat 25 sociale huurders uit hun 
woning werden gezet. 

Uit onderzoek bleek dat zij woningen of bouwgrond bezaten in het buitenland. 
Dat is terecht verboden. Steevast bleven zulke fraudeurs buiten schot, maar onder 
impuls van de N-VA werd werk gemaakt van doorgedreven en wereldwijde 
controle. Met succes!

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele rolt dat succesvolle ‘Lierse 
model’ nu uit over heel Vlaanderen. Huisvestingsmaatschappijen kunnen 
gespecialiseerde onderzoeksbureaus inzetten en worden daarin gesteund. 
Zo heeft geen enkele huisvestingsmaatschappij nog een excuus om niet te 
controleren op buitenlands bezit. Op die manier kan heel wat onterechte sociale 
toeslag worden teruggevorderd én komen woningen vrij voor mensen die er wél 
recht op hebben.
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Iedereen aan de slag!
Schepen van Sociale Zaken Annemie Goris en waarnemend 
burgemeester Rik Verwaest ondertekenden een akkoord tussen 
de stad Lier en de VDAB. Tot 2025 komen er met Vlaamse en 
Europese steun maar liefst 235 extra begeleidingstrajecten. 
Zo leiden we schoolverlaters, ‘coronawerklozen’, nieuwkomers 
en andere groepen naar de arbeidsmarkt. Want werk blijft dé 
sleutel tot welzijn.

Restauratie 
Sint-Gummaruskerk
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Mat-
thias Diependaele heeft een hart voor Lier. Na 
een grote premie voor het Begijnhof deed hij nu 
hetzelfde voor de Sint-Gummaruskerk. Vanaf 
2022 wordt ons unieke Lierse monument ver-
nieuwd. Ook de Tiendenschuur aan de Heilige 
Geeststraat wordt opgewaardeerd. Daarvoor 
ontvingen we maar liefst 8 miljoen euro aan 
Vlaamse subsidies.

Minder schulden en criminaliteit, 
meer vertrouwen in stadsbestuur
De gemeentemonitor is een ona� ankelijk onderzoek van de Vlaamse 
overheid. Ze nam ook onze stad onder de loep. We worden spontaan 
vrolijk van de resultaten.

•  82 procent van de bevraagde Lier- en Juttenaars voelen zich gelukkig; 
•  90 procent is tevreden over de buurt waarin ze wonen en 74 procent 

over de stad in het algemeen;
•  Het vertrouwen in het stadsbestuur is de afgelopen drie jaar sterk 

gegroeid;
•  De schuldgraad en criminaliteit blijven stevig dalen.

Toch blijft er werk aan de winkel. Onze N-VA-ploeg 
doet er alles aan om van onze stad een nóg fijnere plek 
te maken. Maar dit is uiteraard een leuke opsteker.

€
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€

Cameraschild breidt uit
Een schild van 18 ANPR-camera’s (automatische 
nummerplaatregistratie) bewaakt sinds 2018 de 
grenzen van onze stad. Gestolen, geseinde of on-
verzekerde wagens lopen meteen tegen de lamp. Zo 
houden we ook rondtrekkende dievenbendes bui-
ten en klissen criminelen die na hun misdaad de 
stad willen verlaten. Zo bewees ons cameraschild 
al tientallen keren zijn nut.

Met de plaatsing van 
extra camera’s op de 
Berlaarsesteenweg, 
Beukheuvel en Kessel-
sesteenweg sluiten we 
enkele van de laatste 
gaten in het schild. We 
blijven dus investeren in uw veiligheid!

lier@n-va.be
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Gloednieuwe hondenspeelweide
Komende lente kunnen onze viervoeters zich uitle-
ven in een gloednieuwe hondenspeelweide. Binnen 
landschapspark Pallieterland wordt maar liefst 5.000 
vierkante meter vrijgemaakt voor een speelpark aan de 
Ouderijstraat. 
Later volgen er 
ook nog volks-
tuintjes. Schepen 
van Dierenwelzijn 
Rik Pets is alvast 
in zijn nopjes: het 
wordt een echt 
speelparadijs voor 
hond en baasje.

Ann-Sophie 
Van den broeck
Fractievoorzitster
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Rik Pets
Schepen van 
Dierenwelzijn
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Terugkeer van onze burgemeester Frank Boogaerts
Begin februari onderging onze burgemeester Frank Boogaerts een openhartoperatie. Het was het begin van een lange 
revalidatieperiode. “Met de hulp van chirurgen, dokters, verplegend personeel, mijn kinesist Marc en de 
steun van mijn echtgenote en familie zijn die moeilijke maanden intussen achter de rug”, vertelt Frank. 
“Ik wil iedereen bedanken die mij op eender welke manier gesteund heeft. Dank ook aan de waarnemend 
burgemeester en de leden van het schepencollege om het schip de afgelopen maanden varende te houden. 
Vanaf 14 juni nam ik mijn bevoegdheid als burgemeester opnieuw voltijds op. Ik ben zeer tevreden dat ik 
me opnieuw kan inzetten voor de belangen en het welzijn van alle Lierenaars en Hooiktenaars. 
Vol enthousiasme en met heel veel plezier sta ik weer te uwer beschikking!”

 ruimt op!
Op 1 mei trokken onze Jong N-VA’ers eropuit om onze 
Kloosterheide schoon te maken. Heel erg bedankt aan 
Xander, Charlotte, Edwin, Ewout en Simon!

Steun de horeca!
De horeca gooide zijn deuren de afgelopen weken opnieuw wijd open. Dankzij de gratis uitbreiding van de terrassen hebben we maar 
liefst vijf vierkante kilometer aan terras in Lier en Hooikt. Onze N-VA’ers lieten het zich alvast smaken en gingen massaal hun favo-
riete zaak steunen.

Heraanleg Vesten
Onze Vesten worden 
heraangelegd. Met een 
waterdoorlatende half-
verharding in dolomiet 
maken we het aange-
naam om er te wandelen, 
lopen of fietsen.

www.n-va.be/lier
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 48 
nieuwe bossen 
in Antwerpen.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.


