
Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.

Beste Lierenaar en Hooiktenaar
Het jaar is ten einde. 2021 was jammer genoeg weer een bewogen jaar wegens de coronapandemie. 
Hopelijk kunnen we deze pandemie in 2022 grotendeels achter ons laten. In de gemeenteraad en het college 
van burgemeester en schepenen nemen we op 1 januari afscheid van enkele oude bekenden en maken we 
meteen kennis met een aantal nieuwe gezichten. U leest hierover meer op volgende pagina’s. Dankzij onze 
gezamenlijke inspanningen kunnen we er, mits een aantal beperkingen, toch warme feestdagen van maken 
in gezelschap van familie en vrienden. Ik wens u dit van harte toe.

In naam van ons afdelingsbestuur wens ik u fi jne feestdagen en een voorspoedig 2022!
Toon Vaessens

Voorzitter

“Mijn deur op het 
stadhuis stond altijd 
voor iedereen open”
Interview met afscheidnemend 
burgemeester Frank Boogaerts

Na een mooie carrière in de privésector 
en in de politiek neemt Frank Boogaerts 
afscheid als burgemeester van Lier en 
Koningshooikt. Frank werkte een 
beroepsleven lang in de Antwerpse 
haven als directeur van wat toen nog de 
Vereniging van Expediteurs van 
Antwerpen heette. “Wat ik daar leerde, 
hee�  me uitstekend geholpen in mijn 
politieke carrière als beleidsvoerder en 
als schepen van Financiën", zegt Frank.

Frank, je zetelde zeventien jaar in de 
gemeenteraad, diende drie jaar als 
schepen en negen jaar als burgemeester. 
En in 2010 kwam je zelfs in de Senaat 
terecht. Hoe blik je terug op je politieke 
loopbaan?
“Als burgemeester vond ik het heel aange-
naam dat mensen me op straat aanspraken 
als ‘burgervader’. Voor je stad moet je een 
vaderfiguur zijn bij wie men altijd terecht 

kan. Mijn deur op het stadhuis van Lier 
en in het gemeentehuis van Konings-
hooikt stond dan ook altijd voor iedereen 
open. Tijdens de vier jaar in de Senaat heb 
ik geleerd hoe belangrijk het is om samen 
te werken over de partijpolitieke grenzen 
heen.”

Je hebt je job als burgemeester jarenlang
met hart en ziel uitgeoefend. Dat vergt
wat van een mens, veronderstellen we?

“Dat het een meer dan voltijdse job was, 
nam ik er graag bij. Mijn telefoon stond 
dag en nacht aan – al was het maar 
omdat ik steeds bereikbaar moet zijn 
voor brandweer en politie. Ik heb altijd 
geprobeerd om me rechtlijnig, integer, 
duidelijk en correct op te stellen. Je moet 
een stad eigenlijk beschouwen als een 
dienstverlenend bedrijf voor alle inwoners 
en bedrijven. We hadden dus ruim 37.000 
klanten.”

lees verder op pagina 2 >>
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Op welke verwezenlijkingen ben je als 
burgemeester het meest trots? 
“Eerst en vooral bouwden we de hoge schulden-
berg van de stad, die we in 2013 erfden, fors af. 
Tegelijk investeerde het stadsbestuur stevig in 
de veiligheid van de burger, onder andere via 
de ANPR-camera’s op de invalswegen en de 
volledige vernieuwing van het cameranetwerk 
in de stad. De criminaliteitscijfers daalden 
sindsdien trouwens stelselmatig. Ik heb ook 
veel energie gestoken in de brandweerfusie tot 
Zone Rivierenland. Ten bate van de inwoners 
en van het personeel heb ik bijgedragen tot 
de automatisering en de digitalisering van de 
stadsdiensten. Maar steeds met aandacht voor 
wie niet zo mee is met al die nieuwe techno-
logie.”

“Dan is er nog de bouw van een nieuwe sport- 
en gymzaal en de lopende ontwikkeling van 
een jeugdvoetbalcomplex op de Hoge Velden 
en in de Posthoornstraat. De huidige meerder-
heid heeft als eerste werk gemaakt van échte 
vooruitgang in dit dossier. Maar we investeerden ook 
in Lier als cultuurstad. Ik ben bijzonder gelukkig met 
de restauratie van ons erfgoed, zoals het Begijnhof en 
de Sint-Gummaruskerk. Ook de ontwikkeling van de 
Normaalschool heb ik van bij het begin gesteund. In 
mijn ogen is dat het mooiste en meest veelzijdige project 
dat ooit in Lier is gerealiseerd. Het is trouwens een 
schoolvoorbeeld van participatie met de ruime buurt 
die belangrijke verbeteringen tot gevolg had.”

Je sprak al over het belang van samenwerken. 
Is politiek voor jou een ploegsport?
“Een burgemeester is de leider van het schepencollege. 
Je zet de lijnen uit, maar waakt ook over de inhoud van 
het bestuursakkoord. Een goede en intense samenwer-
king binnen het schepencollege en met de administratie 
is daarvoor absoluut noodzakelijk. En die was er geluk-
kig ook. Aanwezigheid is ook niet te onderschatten. 
Het is zo boeiend om zoveel verschillende mensen te 
ontmoeten.”

Was er, naar goede Lierse traditie, af en toe ook eens 
tijd voor een feestje?
“Ik koester mooie herinneringen aan de Sint-Gummarus-
feesten in 2015, waarbij ik Sint-Gummarus opnieuw 
mocht erkennen als patroonheilige van de stad. Dat 
gebeurt maar eens om de 25 jaar. Denk maar eens aan 
wat er zou kunnen gebeuren met Lier als ik dat niet had 
gedaan (lacht). Ook het eerste Bal met de Burgemeester in 
2019 was een schot in de roos. Het leverde een aardige 

duit op voor het goede doel, maar kreeg door de covid-
crisis helaas geen vervolg.”

Juist, de coronacrisis. Een extra last bovenop de al 
zware opdracht als burgemeester?
“Dat crisismanagement, waaronder het opzetten van 
een vaccinatiecentrum voor vijf gemeenten, kwam 
inderdaad nog eens bovenop mijn gewone werk. De 
burgemeesterssjerp heeft sowieso een grote invloed op 
ons gezinsleven gehad. Zonder de onvoorwaardelijke 
steun van mijn echtgenote was het onmogelijk geweest 
om die functie uit te oefenen. Ik was weinig thuis en 
er was soms stress. Bovendien moesten veel van onze 
gezamenlijke activiteiten weleens wijken voor verplich-
tingen voor de stad en de burgers.”

“Dus bij deze: heel veel dank, Marie-Paule. Ik heb mijn 
taak als burgemeester altijd met passie en enthousiasme 
ter harte genomen, maar nu is het tijd voor andere 
dingen. Na mijn beroepsloopbaan is reizen wat op de 
achtergrond verzeild geraakt. Dus ik wil vaker naar de 
Vlaamse kust, Italië en Scandinavië. En er zijn natuur-
lijk ook onze kleinkinderen.”

vervolg interview

Je moet een stad beschouwen als 
een dienstverlenend bedrijf. We 
hadden dus ruim 37.000 klanten.”
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Hoe ben je eigenlijk in de politiek beland?
“Dankzij mijn vader Peter en mijn grootvader Frans Boogaerts, twee echte 
cultuurflaminganten. Mijn grootvader was trouwens de stichter van onze 
Muziekacademie en een vriend van Felix Timmermans. Zo ontstond mijn 
interesse voor de Vlaamse Beweging en later ook mijn politieke inzet. De dag 
na mijn diploma-uitreiking in 1968 werd ik trouwens al lid van de Volksunie.”

Hoe zie jij de toekomst van de N-VA en het stadsbestuur? 
“Ik ben ervan overtuigd dat onze partij Lier en Koningshooikt goed zal 
besturen en verder zal ontwikkelen, zonder belastinggeld in overbodige 
prestigeprojecten te stoppen. Dus roep ik graag op om veel belang te hechten 
aan goede relaties met de burger en het voeren van een gezond financieel 
beleid. We moeten de stad leiden als een ‘goede huisvader’. Daarbij zijn de 
juiste beslissingen wat betreft politie- en gemeentefusies cruciaal. Onze 
sterke N-VA-ploeg staat daar borg voor. Ik wens mijn opvolger Rik Verwaest 
en het ganse schepencollege alle succes toe.”

Bedankt Frank, Lucien en Jenny!
Een nieuwe generatie N-VA’ers neemt de estafettestok over
Op 1 januari 2022 nemen we na negen jaar afscheid van Frank Boogaerts als onze burgervader. Ook gemeenteraadslid Jenny Van 
Damme (77) en gemeenteraadsvoorzitter Lucien Herijgers (70) nemen afscheid van de actieve politiek. Zij geven hun geel-zwarte 
estafettestok door aan een nieuwe talentrijke generatie N-VA’ers.

Frank, het was een genoegen om met jou samen te werken. De laatste twintig jaar heeft onze N-VA-ploeg een schitterend traject 
afgelegd als oppositie- én beleidspartij. Daarin speelde jij een prominente rol. Jouw inzichten, standvastigheid en rechtlijnigheid 
waren meermaals een leidraad bij het nemen van belangrijke beslissingen. Je engageerde je steeds met trots voor Lier en Vlaanderen. 
Beiden zullen in je hart gebeiteld blijven.

Lucien, na een lange carrière van 33 jaar als ambtenaar ten dienste van onze stad engageerde je je in de politiek. Bedankt voor jouw 
dossierkennis en wijsheid tijdens de zes jaar als schepen van Economie, Milieu en Landbouw, en sinds 2019 als gemeenteraadsvoorzitter. 
Het rijke verenigingsleven in Jut en Lier kan verder op jou rekenen.

Jenny, bedankt voor jouw sociale gedrevenheid en oog 
voor de zwakkeren in de samenleving. Die stonden 
telkens centraal in je jarenlange werk als mandataris 
in de gemeente- en OCMW-raad. Je stond steeds klaar 
voor zij die er nood aan hadden.

We wensen jullie nog vele mooie jaren toe!

Als grootste partij van Lier nam de N-VA in 2012 haar verantwoordelijkheid. Zes jaar lang pakten we de schuldenberg aan, terwijl we toch 
volop investeerden. De cijfers waren duidelijk: met de N-VA daalden de schulden met 10 procent en de criminaliteit met 25 procent. In 2018 
kregen we daardoor opnieuw het vertrouwen van de Lierenaars en zetten we het werk verder. Drie jaar later nemen nieuwe mensen de 
estafettestok over. Met evenveel inzet, overtuiging en bestuurskracht.

We bouwden de hoge schuldenberg van 
Lier fors af en investeerden tegelijk stevig 
in de veiligheid van de burger.”

Toon Vaessens, voorzitter



Papa Rik is de nieuwe burgervader van de Lierenaars
Rik Verwaest (36) is een geboren Lierenaar. Als fiere papa van Eef en Ellie verwelkomt hij in mei 
zijn derde kindje. Rik was tien jaar leider bij de jeugdbeweging en bracht dat engagement mee 
toen hij in 2008 de gemeenteraad vervoegde. Drie jaar later werd hij één van de jongste Lierse 
schepenen ooit. Jeugd, Evenementen, Toerisme of Economie: hij deed het allemaal met een frisse 
blik en vooral veel enthousiasme.

Nu wordt Rik één van onze jongste burgemeesters, na een overdonderend verkiezingsresultaat in 
2018. Wie historicus Rik al hoorde praten over zijn stad, weet hoe trots hij is op ons rijke verleden. 
Met veel goesting stroopt hij nu de mouwen op om aan de toekomst te werken.

Ilse Lambrechts versterkt 
het schepencollege

Ilse Lambrechts (53) wordt N-VA-schepen 
van Financiën, Lokale Economie, Roerend 
Erfgoed, Musea en Toerisme. De afgelopen 
drie jaar zetelde Ilse al in de gemeenteraad 
na een mooie persoonlijke score bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Als 
schepen zal ze verder een gezond financieel 
beleid nastreven en alle troeven inzetten om 
Lier nog sterker te ontwikkelen als veilige en 
gezellige winkelstad. 

Ilse wil in samenwerking met alle actoren 
onze lokale economie maximaal stimuleren. 
Ze staat voor een rechtvaardig sociaal beleid 
met de beste zorg voor wie het nodig heeft, 
gecombineerd met een positief activerings- 
beleid. Verder wil ze de aantrekkingskracht 
van Lier verstevigen en onze Netestad verder 
op de kaart zetten als toeristische trekpleister. 
Ze staat steeds open voor vragen van burgers 
en zoekt graag mee naar oplossingen.

Ann-Sofie Van den broeck leidt voortaan 
de gemeenteraad in goede banen
Ondanks haar jonge leeftijd 
zetelt Ann-Sofie Van den 
broeck (31) al drie jaar in de 
Lierse gemeenteraad als  
N-VA-fractievoorzitter. Vanaf 
januari wordt ze voorzitter 
van de gemeenteraad. Ann-
Sofie studeerde af als master 
Communicatiewetenschappen 
en master Politieke Weten-
schappen. Ze werkte zes jaar 
lang als adviseur in Europese 
instellingen en is nu adviseur 
bij de federale politie. Ann-
Sofie zal de gemeenteraad 
leiden op dezelfde constructieve 
manier zoals dat nu al gebeurt. Met Lucien als voorbeeld staat ze voor 
een kordate aanpak, maar met veel respect voor alle partijen rond de tafel.

Juttenaar Dirk Frans leidt de  
N-VA-fractie in de gemeenteraad 
Vastgoedexpert en papa van drie kinderen Dirk Frans (44) wordt de 
nieuwe N-VA-fractievoorzitter in de 
gemeenteraad. Dirk kan je best als een 
‘Betrokken Hooiktenaar’ omschrijven: hij 
is al negen jaar voorzitter van de Dorpsraad 
vzw en bestuurder van het bouwcomité 
Chiro Koningshooikt. Een groot deel van 
zijn vrije tijd gaat dus naar het plaatselijk 
verenigingsleven. Beroepsmatig staat hij 
dagelijks in contact met alle lagen van de 
bevolking. Als gemeenteraadslid wil hij 
luisteren en mee nadenken over hoe de 
volgende generaties verder kunnen leven 
en genieten in ons landelijk dorp Konings-
hooikt en in Lier als leefbare en bruisende 
stad.

www.n-va.be/lier
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Drie dosissen vers bloed voor onze gemeenteraadsfractie
In opvolging van Frank, Lucien en Jenny komen drie nieuwe N-VA’ers in de gemeenteraad.

Lierse binnenstad fi etszone
Sinds november zijn alle straten binnen de Lierse stadsvesten fietszone 
(behalve Netelaan en Leuvensevest). Dat betekent dat je maximum 30 
km/u rijdt (zoals dat nu ook al het geval is binnen de stadsvesten), auto’s 
fietsers niet mogen inhalen en fietsers de volledige breedte (van hun deel) 
van de rijbaan mogen gebruiken.

“Op die manier spelen we de in op de vraag van heel wat mensen om 
meer aandacht te hebben voor veilig fietsen in onze binnenstad”, zegt 
schepen Bert Wollants. “Dat maakt de combinatie van gemotoriseerd 
verkeer en fietsverkeer in onze stad een stuk beter haalbaar. Zo wordt 
fietsen in onze stad toegankelijker voor jong en oud. De politie onder-
steunt de invoering met gerichte sensibilisering en ook toezicht op fietsers 
zodat ook zij zich gedragen volgens de regels van de kunst. Samen gaan 
we voor een aangenamer Lier voor iedereen.”

  Marc Franquet (59) wordt N-VA-
gemeenteraadslid. Hij zetelt al 
negen jaar in het Bijzonder Comité 
voor de Sociale Dienst (voordien 
OCMW-raad). Daarbij hanteert 
Marc consequent het principe dat 
het OCMW een vangnet moet zijn 
en geen hangmat. Niet iedereen kan 
genieten van de hulp van het 
OCMW, dus moet die hulp gaan 
naar zij die het écht nodig hebben. 
In de vorige legislatuur zetelde Marc 
drie jaar in de Lierse gemeente-
raad met een bijzonder oog voor 
sport. Hij zal zijn aandacht voortaan 
voornamelijk op de sociale aspecten 
vestigen.

  Ook Marc De Keulenaer (55) legt 
straks zijn eed af als gemeenteraads-
lid. Als kinesitherapeut komt hij 
dagelijks in contact met veel 
Lierenaars. Hij kent hun vragen en 
bezorgdheden dus zeer goed. In het 
BCSD vindt hij een menswaardig 
leven voor iedereen belangrijk. Een 
sterk activeringsbeleid naar de 
arbeidsmarkt is daarbij onontbeerlijk. 
Via de Lierse Sportraad adviseerde 
hij over sport in Lier in al zijn 
facetten, met een bijzondere 
belangstelling voor het Lierse 
voetbaldossier. Als toekomstig 
gemeenteraadslid zal hij streven 
naar een veilig en welvarend Lier 
met een typische Vlaamse identiteit.

  Met haar 29 jaar wordt Charlotte 
Schwagten ons jongste N-VA-
gemeenteraadslid. Zij zetelt al in het 
BCSD en draagt als jonge advocate 
rechtvaardigheid hoog in vaandel. 
Als toekomstig gemeenteraadslid 
wil ze zich focussen op een veilige 
en gezellige stad. Een bijzondere 
troef in de historische binnenstad 
zijn voor haar de talrijke horecazaken 
en winkels, maar ook de rondom 
gelegen vesten, dijken en natuur-
gebieden, waar je haar regelmatig al 
sportend zal kunnen aantreffen. 
Een goed beleid inzake ruimtelijke 
ordening is voor Charlotte van 
vitaal belang voor een bruisend 
Lier.
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