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V.U. Rik Verwaest
Vervlietstraat 35
2500 Lier

LIER 800
Een feest voor iedereen
Lierke Plezierke. Bij die naam kent
heel de wereld onze mooie
stad. Met ‘Lier800’ krijgt iedereen
de kans om in dat plezier te delen.
Van 27 april tot 27 mei herdenken
de Pallieters de stadsrechten die
hen exact 800 jaar geleden werden
verleend. Om dat te vieren heet
Lierke Plezierke iedereen welkom
met een rijk gevuld
feestprogramma.
27-29 april: Openingsweekend
4-6 mei: Open Poorten Weekend
12-13 mei: Stilteweekend
15-16 en 18-20 mei:
Toekomstweekend
24-27 mei: Slotweekend
Het volledige programma kan je
vinden op www.lier800.be
N-VA Lier & Koningshooikt staat
volop achter ‘Lier 800’ en zet
volop haar schouders onder dit
volksfeest, dat hopelijk een
daverend succes wordt. Wij hopen
je alvast daar te mogen begroeten!
Jan Hauwaert
Coördinator
Open Poorten
Mara
Op De Beeck
Actrice
historische
wandeling
Kristof Buelens
Medeorganisator
Beiaardcantus

DE OMROEPER
N-VA TEGEN MONSTERPROJECT IN HET WITHOF

Koningshooikt vraagt rusthuis, geen sociale woonblokken
In Koningshooikt is er al geruime tijd beroering over de plannen van de Lierse
Maatschappij voor de Huisvesting (LMH). Die wil aan de Sander de Vosstraat
een enorm sociaal woonblok neerzetten.
De buurt ziet dat echter totaal
niet zitten. Het hoofdgebouw
is een mastodont van negen
meter hoog en maar liefst
honderd meter lang. Zo’n
monsterproject gaat de draagkracht van deze rustige en
groene wijk ver te boven.

Met een eigen
rusthuis hoeven
de oudste Hooiktenaren
niet langer uit te wijken
naar Berlaar of Putte.

STORTVLOED AAN
BEZWAARSCHRIFTEN
Het hele dossier hangt met
haken en ogen aaneen. Zo verklaarde de LMH dat ze een beloofde brug niet zou bouwen,
ook al had ze die opgenomen in de bouwaanvraag. Bovendien kampt het terrein nu
al met wateroverlast. Door er een massief woonblok te zetten worden overstromingen bijna onvermijdelijk. Als klap op de vuurpijl wil men ook de prachtige kastanjebomen rond het Wit Hof laten kappen om complete drogredenen. Geen wonder dus
dat er een stortvloed aan bezwaarschriften kwam.
BEJAARDENTEHUIS IS BETER ALTERNATIEF
De N-VA is resoluut tégen dit monsterproject. Niemand in Koningshooikt zit daar
bovendien op te wachten. Wij pleiten voor een meer bescheiden en nuttigere invulling van deze open ruimte. Zo vragen de Hooiktenaren al jaren om een kleinschalig
bejaardentehuis. Met een eigen rusthuis hoeven de oudste Hooiktenaren niet langer
uit te wijken naar Berlaar of Putte en kan hun familie hen makkelijk bezoeken.
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) riep de gemeentebesturen al op
om versneld werk te maken van nieuwe rusthuizen op mensenmaat. Waar wachten
zijn Lierse partijgenoten op om daar werk van te maken in Hooikt?

Lucien Herijgers
Bestuurslid

JONGEREN & POLITIEK

Kristof Buelens: “N-VA is het
enige alternatief voor deze meerderheid”
Jongeren en politiek, volgens velen
gaat dat niet samen. Maar daar is
Kristof Buelens het niet mee eens. Deze
jonge Lierenaar is een bezige bij. Kristof
is student handelsingenieur, sport bij
Zevenbergen en ZWEK en is ook nog
praeses van de Lierse studentenclub de
Dolfijnen. Toch kiest hij ook heel bewust
voor een politiek engagement bij de
N-VA. Tijd om nader kennis te maken!
Kristof, waarom kiest iemand met zo’n druk leven
ervoor om in de Lierse politiek te gaan?
Kristof: “Wie zoals ik actief is in Lier merkt meteen hoe
groot de rol van de politiek is. Wie dingen wil veranderen, kan dus niet aan de zijlijn blijven. De jonge Lierenaars en Hooiktenaars moeten ook mee kunnen beslissen
over de toekomst van onze stad. Hun stem wil ik laten
horen.”
Waarom koos je voor de N-VA?
Kristof: “Mijn keuze voor de N-VA heeft altijd als een
paal boven water gestaan. Ik voel me Lierenaar, Vlaming
en Europeaan. Dat is de toekomst. De N-VA brengt een
modern verhaal dat ons naar een sterk Vlaanderen in
Europa brengt. Bovendien doet die partij op een rechtlijnige manier aan politiek. Zij respecteert haar kiezers.

Ook in Lier staat de N-VA garant voor eerlijkheid
en verantwoordelijkheid. De N-VA heeft woord
gehouden in het verhaal rond de Grote Markt.
Zij heeft altijd gekozen voor een vlot bereikbare
binnenstad en blijft dat nu ook doen. De manier
waarop de meerderheidspartijen zich in bochten
wringen om die Knip in te voeren, tegen de wil
van de Lierenaars in, vind ik bedenkelijk.”
Je staat op 14 oktober op de N-VA-lijst in Lier.
Wat wil je bereiken?
Kristof: “Ik ben blij dat de N-VA jongeren als ik kansen
geeft. Ik wil zoveel mogelijk Lierenaars ervan overtuigen
dat een stem voor de N-VA het enige alternatief is voor
deze meerderheid. Alleen met een overduidelijk mandaat voor de N-VA komt er echte verandering in Lier.
Persoonlijk wil ik zeker de kaart trekken van sportclubs
en andere verenigingen. Die moeten minder papierwinkel en meer hulp krijgen van de stad. Als toekomstig handelsingenieur vind ik het ook belangrijk dat de
stad als een goede huisvader omspringt met ons
belastingsgeld. Dat is nu vaak niet het geval. De N-VA
kan het verschil maken, dus daar zet ik graag mee mijn
schouders onder.”
We wensen je alvast veel succes, Kristof!

Dankzij N-VA investeert Vlaamse Regering in Liers toerisme
Elke trotse Schapekop weet dat Lier een prachtige stad is met een schat aan historisch erfgoed. Geen wonder dat
vele tienduizenden toeristen jaarlijks naar onze stad afzakken. Maar Lier moet nog meer als toeristische trekpleister
op de kaart worden gezet.
De N-VA in de Vlaamse Regering bewijst alweer haar meerwaarde voor Lier. Vlaams
N-VA-minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Toerisme, had goed nieuws in petto:
• er komt geld voor de modernisering van de Zimmertoren en een nieuw toeristisch
onthaal,
• er zijn subsidies voor het fraaie Sint-Anna Godshuis aan het Begijnhof, en
• de N-VA zorgde er mee voor dat Lier een nieuw toeristisch bord krijgt langs de
E-313. Zo vindt iedereen weer vlot de weg naar het schone Lier!
N-VA-bestuurslid Christina Wagner is hier natuurlijk erg blij mee. “Dit bewijst dat de
N-VA een hart heeft voor het Lierse erfgoed en toerisme.
Wij zitten dan wel niet in het stadsbestuur, maar toch
heeft N-VA Lier & Koningshooikt stevig gepleit voor
deze dossiers bij de Vlaamse Regering en minister Bourgeois. In het belang van Lier werken wij graag over de
partijgrenzen heen. Zo hoort het ook!”
Christina Wagner: “N-VA Lier & Koningshooikt heeft stevig gepleit
voor de Lierse toerismedossiers bij de Vlaamse Regering en minister Bourgeois.”

N-VA Lier zet in op gezondheidszorg
Lokale overheden bepalen steeds meer het
plaatselijke gezondheidsbeleid. N-VA Lier &
Koningshooikt maakt van gezondheidszorg dan
ook een belangrijk verkiezingsthema.
Met een geslaagde spreekavond met arts-senator
Louis Ide en de kandidatuur van de bekende Lierse
apotheekmedewerkster Hilde De Koninck op haar
verkiezingslijst, zette de N-VA dat voornemen alvast in de verf.
Dat de N-VA in Lier voluit de kaart trekt van de gezondheidszorg zal ook op 14 oktober blijken. Op de
N-VA-lijst zal immers Hilde De Koninck kandideren, een bekend Liers gezicht in de medische
sector. Zij werkt al 45 jaar in een gereputeerde Lierse
apotheek en is zo elke dag bezig met de gezondheidsnoden van haar stadsgenoten.

Senator Dr. Louis Ide te gast bij N-VA Lier & Koningshooikt:
“Lokale gezondheidszorg is een belangrijk verkiezingsthema.”

Hilde De Koninck kiest bewust voor de N-VA : “In de medische sector is de N-VA graag gezien.
Meer dan 40 procent van de Vlaamse medici kiest volgens peilingen voor de N-VA. Dat is te
danken aan het werk van senator Ide, net als het pleidooi van de N-VA voor een efficiënte
Vlaamse gezondheidszorg. De N-VA zet nu ook in Lier in op een sterk lokaal gezondheidsbeleid. Dat wil ik volop steunen!”
Apotheekmedewerkster
Hilde De Koninck
kiest voor de N-VA.

Stadsbestuur zet Lierse terrassen in de wind
De Lierse horeca en middenstand moesten lang wachten op het nieuwe terrassenreglement voor de Grote Markt. De ontgoocheling is dan ook zeer groot nu dit een
totale miskleun blijkt. Het stadsbestuur zet middenstand, horeca en bezoekers letterlijk in de wind.
Zoals altijd drukte het schepencollege zonder overleg haar eigen willetje door. De Lierse
Commerciële Raad vroeg men niet eens om advies. De uitbaters zelf werden gewoon voor
het blok gezet: het nieuwe reglement slikken of geen terras.
KLANTEN IN DE KOU ZETTEN
Het nieuwe reglement hangt met haken en ogen aan mekaar. Sommige zaken mogen wel
een luifel houden, andere niet. Veel erger is dat windschermen of tussenwanden om
‘esthetische redenen’ volledig worden verboden. Wie nog een rustig terrasje wil meepikken
wordt dus genadeloos blootgesteld aan wind, stof en uitlaatgassen. Nochtans kan men met
subtiele glazen windschermen de Markt smaakvol houden zonder de klanten in de kou te
zetten. Voor zulke logische oplossing blijft dit stadsbestuur echter stokdoof.

Frank Boogaerts
Senator en
gemeenteraadslid

ZOVEELSTE DWAZE PLAN
Voor N-VA Lier & Koningshooikt is dit een zoveelste slag in het
gezicht van de geplaagde Lierse horeca. De N-VA is ook voorstander van een uniforme en smaakvolle inkleding, maar deze
oplossing stelt niemand tevreden. Op de gemeenteraad vroeg de
N-VA zich alvast af wie hier in godsnaam beter van wordt. Wij
zeggen resoluut NEE aan dit zoveelste dwaze plan!
Roger Goossens
Lid Lierse Commerciële Raad
Bestuurslid N-VA

Kelly Verheyden
Horeca-uitbaatster
Grote Markt
N-VA-kandidate

N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering.

EMINGE

DRIJF
N EN BE

SLEIDER

S AAN

gt bedrijven
a
ja
o
p
u
R
i
D
eg
uit België w

REGERIN

ONDERN
G PAK T

bijk
ernemingen de
unnen de ond

IDSINKO

MSTEN

De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt.
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Lof der gezondheid.
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt.

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat
over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der
gezondheid. Van apologie tot
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de
gezondheidszorg bekommert.’

Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.be.

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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Rik van Cauwelaert,
strategisch directeur Knack
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER
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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

