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V.U. Rik Verwaest
Vervlietstraat 35
2500 Lier

De Omroeper

Gaten in de kas, gaten in de Liersebaan
Een positief en
toekomstgericht project
In 2012 zal de N-VA zich in Lier en
Koningshooikt tonen als de kracht van de
verandering. Na 14 oktober willen wij verantwoordelijkheid opnemen en een nieuw
beleid ten dienste van de burgers voeren:
• FIER OP LIER!
De N-VA biedt de Lierenaren en Hooiktenaren een positief toekomstproject voor een
stad waar het goed is om te wonen, te
ondernemen, en te ontspannen. Op een
veilig en proper Lier, met ruimte en zorg
voor iedereen, kan elke burger trots zijn.
• GEZONDE STADSKAS
De N-VA zal de belastingdruk voor de burger niet verhogen. Wel voeren we een grondige discussie over de kerntaken van de
stad. Wij verkiezen een efficiënte en klantvriendelijke stad boven prestigeprojecten.
• LUISTEREN NAAR DE MENSEN
Beleidskeuzes moeten voldoende gedragen
worden door de bevolking. Daarom breekt
de N-VA met het huidige beleid, dat stokdoof is voor de burger. Wij zullen de Lierenaars en Hooiktenaars correct informeren
en écht naar hun wensen luisteren. Een eerlijk en rechtlijnig verhaal duurt het langst.
Op 14 oktober brengt de N-VA een sterke
ploeg op het veld. Een ploeg is echter niets
zonder haar supporters. Want voor u doen
we het! Daarom roep ik alle inwoners
op om ons succesverhaal
samen
verder te zetten in
oktober.
Toon Vaessens
Voorzitter

De Liersebaan is de nieuwste straat van Koningshooikt. Toch ligt het asfalt er al erbarmelijk bij. De voorbije herfst werd de weg
gedeeltelijk hersteld, maar de Hooiktenaren
stelden tot hun verbazing vast dat vele oneffenheden gewoon bleven liggen. Een vergetelheid, of is er meer aan de hand?
N-VA-gemeenteraadslid Frank Boogaerts zocht
het uit. Tot onze verbazing kreeg hij te horen dat
het stadsbestuur de komende twee jaar geen
plannen heeft voor de Liersebaan. Er is geen enkele verdere reparatie gepland, noch is er geld
voor opzijgezet.
Waar het schoentje knelt, is al lang duidelijk: de
stadskas is leeg door dure prestigeprojecten.
De strenge vorst in de eerste weken
Zelfs dringende wegenvan
februari maakte van de Liersewerken worden maar half
baan
een nog grotere gatenkaas.
uitgevoerd. Ondertussen
brokkelt de Liersebaan na deze zware winter verder af. De
Hooiktenaars zullen het onthouden op 14 oktober!
Lucien Herijgers
Bestuurslid N-VA Lier-Koningshooikt

GESPREKSAVOND OVER GEZONDHEIDSZORG
29 februari • 20 uur • Zaal Colibrant • Deensestraat 6 • Lier
Arts en klinisch bioloog Louis Ide, tevens N-VAsenator, engageert zich al jaren voor een kwalitatieve
gezondheidszorg. Op treffende wijze schetst hij het
nationaal en lokaal landschap van de gezondheidszorg, de problemen waar we vandaag mee kampen en
de uitdagingen voor de toekomst.
Hebt u vragen over het Vlaamse of lokale gezondheidsbeleid? Wilt u meer weten over ziekenhuishygiëne, sociale zekerheid of e-health? Interesseren
belangrijke weetjes over ziekenfondsen en de prijs van
geneesmiddelen u? Stel dan zeker uw vraag op deze
verhelderende gespreksavond.

Louis Ide

Lier Beach:
stadsbestuur knoeit met uw belastinggeld
Het openluchtevenement Lier Beach staat maar
liefst 24 576 euro in het rood bij de stad. Het blunderboek van het stadsbestuur in dit dossier is lang.
DE BLUNDERS OP EEN RIJ
1. Geen waarborg. Het schepencollege had geen oren
naar het N-VA-voorstel dat een waarborg van de organisator bepleitte. Die betaalde nog geen cent huur of
elektriciteit. De stad tracht nu via de rechtbank haar
geld terug te krijgen.
2. Huur niet betaald. Lier Beach moest in juni al de helft
van de huur betalen. Dat gebeurde niet, maar de schepen gaf geen kik, ook niet toen in augustus het tweede
deel van de huur niet betaald werd. Sterker nog: het
schepencollege stond een verlenging van de huurperiode toe!
3. Vertraagde herstelling. Het terrein moest op 18 september hersteld zijn, maar het duurde maanden voor
er iets gebeurde. De dwangsom van 150 euro per dag
werd nooit betaald.

4. Verkeerde facturatie. De stad paste het huurcontract
niet aan toen Lier Beach halverwege een andere organisator kreeg. Alle facturen belandden dus maandenlang bij de verkeerde.
FINANCIEEL WANBEHEER
De bevoegde schepen Els Van Weert daagde Lier Beach
pas maanden na de schending van het contract voor de
rechter. Om haar flaters te verbergen, beweerde ze in de
gemeenteraad dat ze niet op de hoogte was van een
nieuwe organisator. Ook het N-VA-voorstel voor een
waarborg zei haar niets. Tweemaal gelogen, want de
nieuwe organisator werd al in augustus in een verslag
van het schepencollege vermeld. Ook het N-VA-voorstel
stond officieel op papier.
Het Lierse bedrijfsleven krijgt meteen
een deurwaarder over de vloer bij problemen, maar de stad zelf mag blijkbaar met uw belastinggeld knoeien.
Bert Wollants
Kamerlid en OCMW-raadslid

LIER BEACH SYMPTOMATISCH VOOR FINANCIEEL BELEID
Het hele Lier Beach-verhaal toont pijnlijk aan dat het schepencollege in crisistijd niet extra
op de centen let. De begrotingen van 2011 en 2012 zijn opgesmukt met eenmalige inkomsten, die het schepencollege vervolgens niet eens binnen haalt. Zo raakten vorig jaar noch
De Fortuin, het Schaeckbert als de Kunstacademie op de Vismarkt verkocht: goed voor een
gat van 8 miljoen euro in de begroting. Het schepencollege rijdt dat gat dicht door broodnodige herstellingen aan de Liersebaan of de voetpaden op Zevenbergen niet uit te voeren.
Op prestigeprojecten als de peperdure marmeren boorden en exclusieve messingfonteinen
op de Grote Markt staat echter geen prijs. Felix Timmermans, die de schoonheid van de
Lierse eenvoud prees, kent ons stadsbestuur duidelijk niet.
Frank Boogaerts
Gemeenteraadslid
en senator

De N-VA wil de Lierenaar een propere en veilige stad garanderen, met goed aangelegde
voetpaden, bereikbare parkings en klantvriendelijke service. Dat realiseren wordt helaas
niet evident door de rekening van de verspillingen die deze coalitie doorschuift naar de volgende bestuursploeg.

Actie tegen Franstalige promotie en bediening
Bij het begin van de solden prijkten bij schoenenwinkel World Shoes Franstalige affiches. Wie binnenstapte
werd geconfronteerd met eentalig Frans winkelpersoneel. World Shoes,
een bedrijf uit het Waalse Le Roeulx, verwacht blijkbaar dat hun Vlaamse
klanten zich wel zullen aanpassen.
De N-VA verwelkomt anderstalige ondernemers in Lier. Maar in een Vlaamse
stad is Nederlands de voertaal voor iedereen. N-VA-parlementsleden Bert
Wollants en Frank Boogaerts stuurden daarom een brief aan de directie met
de vraag om het Nederlandstalige karakter van Lier te respecteren. Ondertussen excuseerde het bedrijf zich. Hun antwoord vind je terug op de website
van N-VA Lier-Koningshooikt.
De arrogantie van World Shoes draait de klok vijftig jaar terug.

Lucien Herijgers en Mara Op de Beeck kiezen voor N-VA
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober zijn Lucien Herijgers en Mara Op de Beeck N-VA-kandidaat.
Lucien is lid van meerdere lokale verenigingen en kreeg in 2007 een uitzonderlijke UNIZO-award als ondernemersvriendelijk ambtenaar. Actrice Mara is een bekende naam in de Lierse cultuurwereld en een drijvende
kracht van actiecomité ‘De Lierse Muur’.
Ik strijd voor een
bereikbare en
Ik was 21 jaar diensthoofd van
leefbare binnenstad.
Ruimtelijke Ordening en daarna
Mara Op de Beeck
van de dienst Economie. Omdat
ik met veel mensen in contact
Met ‘De Lierse Muur’ mobilikwam, leerde ik hun zorgen kenseerden we vele Lierse burgers
nen, onder meer bij het bekomen
tegen de rampzalige Knip. De
van vergunningen. Ook na mijn
aanpassingen van het schependienstjaren bij de stad wil ik mij
college zijn helaas halfslachtig
blijven inzetten voor onze bevolen creëren bijkomende problemen. Naar ons actiecomité
king. Omdat mijn samenwerwilde dit schepencollege eerst zelfs niet luisteren, onking met Frank Boogaerts
danks de duizenden handtekeningen en de succesvolle
(toenmalig schepen van Loprotestmarsen. Daarom moeten we dit gemeentebestuur
kale Economie) het meest
Ik ken Lier en Hooikt
kunnen wegstemmen in oktober! Omwille van de rechtconstructief en productief
als mijn broekzak.
lijnige houding van de N-VA in dit dossier (de partij
was, kies ik nu bewust voor
Lucien Herijgers
stapte zelfs uit de meerderheid) zet ik mijn engagement
de N-VA.
verder binnen deze groep.

Oproep tot wederzijds respect in kiescampagne
De N-VA groeit in Lier. Bij de meerderheidspartijen neemt de zenuwachtigheid dan ook toe.
Dat vertaalt zich in frontale aanvallen tegen onze partij. Alle regels van het fatsoen worden daarbij soms
overschreden. Zo diskwalificeerde de Open Vld-voorzitter N-VA-lijsttrekker Frank Boogaerts als kandidaatburgemeester omdat hij een ‘gepensioneerde’ is.
De N-VA verbaast zich over die uitspraak. Frank zetelt
sinds juni 2010 in de Senaat en is een erg actief lid van de
commissies Economie, Financiën en Justitie. In Lier staat
hij bekend als een van de actiefste gemeenteraadsleden.
Vriend en vijand prezen bovendien zijn werklust tijdens
de drie jaren dat hij schepen van Financiën en Lokale
Economie was.

afschrijven? Of geldt dat alleen voor politieke concurrenten?
Overigens wil de N-VA de politieke tegenstand geruststellen: de toekomst is bij ons verzekerd. N-VA Lier
bulkt van het jonge politieke talent. Bert Wollants, als
32-jarige het jongste Kamerlid, duwt onze lijst en met Rik
Verwaest (26) heeft de N-VA ook het jongste gemeenteraadslid in huis.
De N-VA begrijpt de zenuwachtigheid in de aanloop
naar de stembusslag, maar roept alle
Lierse partijen op om respectvol met
elkaar om te gaan. N-VA Lier zal
zich alleszins onthouden van beledigende en persoonlijke aanvallen.

Ten tweede werd het woord ‘gepensioneerde’ beledigend
bedoeld. Wat heeft Open Vld precies tegen gepensioneerden? Willen zij net nu de overheid iedereen aanmoedigt om langer te werken, mensen sneller

Piet De Zaeger
Ondervoorzitter

N-VA Lier zette 2012 succesvol in
Het Hof van Aragon was eind januari
te klein voor de nieuwjaarsreceptie
van N-VA Lier-Koningshooikt. Wij
trokken het meeste volk van alle
Lierse partijen. Een goed voorteken in
dit verkiezingsjaar! Vlaams minister
Philippe Muyters was een gesmaakte
gastspreker.

Meer foto's vindt u op www.n-va.be/lier.

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We zullen keuzes moeten
maken, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

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
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be

/

