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Mallekotstraat 17/3
2500 Lier

DE OMROEPER
Lier moet een stad op mensenmaat worden

Vraag 1:
Hoeveel subsidies
krijgt u van ons?
Enige tijd geleden kregen de Lierse verenigingen een vragenlijst in de bus. De
stad had informatie nodig. Zo wilde het
Lierse stadsbestuur van elke vereniging
weten hoeveel subsidies zij kregen …
van het Lierse stadsbestuur.
Nogal bizar, vindt u? Inderdaad. Maar dat
is nog niet het vreemdste. Uit het dossier
dat N-VA-gemeenteraadslid Rik Verwaest
inkeek, bleek dat de stad die cijfers al lang
klaar had liggen. En klap op de vuurpijl:
de hele bevraging, die nergens voor nodig
was, werd nog eens uitgevoerd door een
advocatenkantoor. Niet alleen onnodig
werk dus, maar ook nog peperduur. Het
schepencollege maakte zich ervan af met
te zeggen dat ze dit 'gewoon voor alle zekerheid' vroegen. Dat er belastinggeld
werd verspild en onnodig papierwerk
werd gevraagd, was blijkbaar geen bezwaar.
Marc Franquet, lid van de Sportraad, heeft
weinig begrip voor die flater. “Een stad
die haar verenigingen vraagt hoeveel
subsidies ze van diezelfde stad krijgen,
dat is te gek voor woorden. De sportclubs,
jeugdverenigingen en andere verenigingen in onze stad worden gerund door
hardwerkende vrijwilligers. Die mensen
lastigvallen met een absurde administratieve pesterij als deze is echt een gebrek
aan respect.”
Rik Verwaest
Gemeenteraadslid N-VA

Marc Franquet
Lid Sportraad

Wij zijn er klaar voor!
De N-VA-lijst voor 14 oktober is klaar. Wij presenteren u 31 enthousiaste kandidaten.
Samen gaan wij voor een gedurfd maar realistisch programma. Een programma dat
Lier opnieuw aantrekkelijk zal maken. Dat Koningshooikt als dorp zal laten bruisen.
Een stad die opnieuw mensen zal aantrekken en niet afstoten. Een stad waar
de bewoners zich vlot kunnen verplaatsen, waar horeca en winkels
bereikbaar zijn en waar voldoende parkeergelegenheid is. Een stad die zorgvuldig
omspringt met uw belastinggeld. Die ten dienste staat van de burgers en niet
andersom. Kortom: een stad op mensenmaat.
14 oktober wordt een belangrijk moment voor Lier en Koningshooikt. Er moet nu
verandering komen. De Lierse Muur van stilstand, wanbeleid en verspilling moet
worden gesloopt. Alleen de kracht van verandering kan daar een einde aan maken.
Dat kan alleen als u de N-VA steunt. Want alleen de N-VA kan deze monstercoalitie
breken en échte verandering brengen.
Wij zullen uw stem niet verkwanselen om dingen te doen waar u niet voor gekozen hebt, zoals
dit stadsbestuur. Dat is onze garantie aan Lier en
Koningshooikt. U kunt op ons rekenen, wij rekenen op u.
Toon Vaessens
Voorzitter

Frank Boogaerts
Lijsttrekker

KONINGSHOOIKT: DORP MET
TOEKOMST!
Met Ilse Van Wichelen, Annemie
Goris en Lucien Herijgers kiest de
N-VA voor drie betrokken en bekende Hooiktenaren. Want Koningshooikt verdient alleen het allerbeste.
Hooikt is een volwaardig dorp met
eigen noden en wensen. Daarom
heeft de N-VA een ambitieus programma voor Hooikt met onder meer deze voorstellen:
• in het voormalige gemeentehuis komt een echt dorpshuis, met regelmatige aanwezigheid van sociale diensten en politie,
• een betere aansluiting van Hooikt op het openbaar vervoer,
• neen aan de R6 door het centrum van Hooikt!,
• een veilige oversteekplaats aan de jeugdlokalen aan de Mechelbaan,
• een sluitende aanpak van de wateroverlast en regelmatige reiniging van beken,
• geen enorme sociale woonblokken op domein Withof, maar een kleinschalige
zorgcentrum voor oudere Hooiktenaren.

De Block schuift asielfactuur
van 90 000 euro door naar Lierse OCMW
De federale regering deed een beroep op de gemeenten om asielzoekers op te vangen. Het OCMW
van Lier gaf daar gehoor aan. Voor die goede wil wordt
het nu beloond met een asielfactuur van 89 406,75 euro
per jaar. Onder impuls van het Lierse Kamerlid en
OCMW-raadslid Bert Wollants (N-VA) stuurt het
Lierse OCMW nu een protestbrief naar staatssecretaris
voor Asiel & Migratie Maggie De Block (Open Vld).
Tegen alle beloftes in besliste De Block om de steun voor
Lokale Opvang Initiatieven (LOI) zoals in Lier flink te
verlagen. Zo wordt de vergoeding voor kinderen van
asielzoekers verminderd van 100 naar 55 procent. Lier,
dat met haar LOI vijftien kinderen opvangt, zal zo op een
jaar tijd 89 406,75 euro minder federale steun krijgen. Die
kosten zal het OCMW nu zelf moeten ophoesten.
FEDERAAL GELD VERDWIJNT,
OPVANGNOOD BLIJFT
Bert Wollants reageert scherp: “Eerst wentelt de federale
regering haar mislukte asielbeleid af op de gemeenten.
Als Lier dan in opvang voorziet wordt het opnieuw de
dupe. Het federale geld verdwijnt, maar de opvangnood
blijft. De Lierse belastingbetalers moeten het maar oplossen! Is dit de manier waarop Open Vld de Vlaamse
gemeenten verdedigt in de federale regering? Wij zijn al-

leszins zeer benieuwd wat burgemeester Marleen Vanderpoorten vindt van deze zet van haar partijgenote De
Block.”
GEMEENTE DRAAIT OP VOOR MISLUKT
FEDERAAL BELEID
Ook voormalig OCMW-raadslid Rik Pets (N-VA) is duidelijk. “De N-VA pleit voor een kordaat en snel asielbeleid. Nu is België door lekke wetten en achterpoortjes
nog altijd het asielparadijs van Europa. Het is hemeltergend dat de regering-Di Rupo faalt in het stoppen van
de stortvloed aan asielzoekers. Dat ze nu de gemeenten
voor haar mislukking laat opdraaien is al helemaal
schandelijk.”

Bert Wollants
Volksvertegenwoordiger
OCMW-raadslid N-VA

Rik Pets
Kandidaat N-VA
Voormalig OCMW-raadslid

Rusthuisbewoners afgesneden van openbaar vervoer
Het bekende rusthuis Het Paradijs verhuist binnenkort naar de
Transvaalstraat. Honderden oudere Lierenaars worden zo van het
hart van onze stad naar de rand gestuurd. Veel bewoners van dit
nieuwe rusthuis en hun vaak ook oudere bezoekers zijn vanaf nu
aangewezen op het openbaar vervoer.
N-VA-gemeenteraadslid Jenny Van Damme wilde dan ook weten of
er een bushalte in de onmiddellijke omgeving van het rusthuis zou
komen. Voor wie oud is of slecht te been, is elke onnodige verplaatsing
er immers één te veel. Het stadsbestuur liet echter weten dat dit uitgesloten was: bewoners en bezoekers moeten de bus maar nemen op de
Veemarkt, verscheidene straten en honderden meters verder.
N-VA-kandidate Hilde De Koninck heeft weinig begrip voor die beslissing. “Deze verhuizing was al jaren gepland.
Waarom is er al die tijd niet nagedacht over een goed mobiliteitsplan? Ik vrees dat de mensen in het rusthuis hierdoor helemaal afgesneden zullen geraken. Dit stadsbestuur haalt overal
de auto’s weg, maar wie kiest voor het openbaar vervoer
wordt vervolgens in de steek gelaten.”
Hilde De Koninck
Kandidaat N-VA

Jenny Van Damme
Gemeenteraadslid N-VA

Sterke vrouwen kiezen voor de N-VA
De N-VA is een gezinspartij, met veel aandacht voor
wie familie en werk combineert. Flexibele kinderopvang, vlot schoolverkeer en betaalbare gezinswoningen zijn onze speerpunten voor een gezinsvriendelijker
beleid in onze stad. Acht sterke vrouwen uit Lier en
Hooikt kiezen voor de N-VA en zetten mee hun schouders onder dat verhaal.



1. LINDA BOLSENS

5. EVELYN WERNIERS

Linda is administratief medewerkster in het ziekenhuis van
Lier. Ze komt uit een familie van ondernemers en heeft veel
aandacht voor de noden van de Lierse en Hooiktse
zelfstandigen.

Evelyn zet zich al bijna twintig jaar met hart en ziel in voor de
kinderen van het Buitengewoon Onderwijs. Voor Lierenaars
met een handicap heeft ze een warm hart.

2. ANNEMIE GORIS

Mieke reisde de hele wereld rond, maar Lier blijft haar echte
thuis. Integratie en een warme samenleving zijn voor haar
belangrijk.

Annemie is de dochter van Jos Goris, de bekende Volksunieschepen uit Hooikt. Als geboren en getogen Hooiktenaar kent
ze de noden van haar dorp als geen ander. Ook voor onderwijs
heeft ze als lerares de nodige aandacht.

3. LOT DE BONTE
Als jonge mama koos Lot voor Lier om haar kinderen te laten
opgroeien. Kinderopvang en een aangepast gezinsbeleid zijn
voor haar van groot belang.

4. NATACHA DENS
Natacha werkte bij busbouwer Van Hool en volgt momenteel
aan het Sint-Aloysiusinstituut een opleiding tot verpleegkundige. De rest van haar tijd gaat naar haar twee jonge kinderen.
Ondersteuning van werkende ouders is voor haar dus een
prioriteit.

6. MIEKE WOUTERS

7. ILSE VAN WICHELEN
Als arts kent Ilse het belang van een goed lokaal gezondheidsbeleid. Zij wil inzetten op zorg op maat van elke Lierenaar en
Hooiktenaar.

8. MIEKE GRYP
Mieke is apothekeres. Een goed preventiebeleid en een warme sociale stad zijn haar
speerpunten. Zij is ook lid van de Marnixring.
Anja De Wit
Secretaris N-VA Lier & Koningshooikt

Nieuwe verkeerscirculatie: paniekvoetbal op kap van binnenstad
Op 2 mei begon in Lier de zoveelste nieuwe verkeerscirculatie. De chaotische meerderheid van Open Vld,
CD&V, Lier Leeft en Lier & KO blijft dus paniekvoetbal spelen.
Ook deze laatste aanpassing is halfslachtig: de paaltjes
in de Predikherenlaan verdwijnen, maar op de Markt
blijft de Muur overeind. De Knip aan de Vismarkt blijft
behouden. Het verkeer wordt dus gewoon verplaatst
naar de woonwijken. Geen wonder dat de bewoners van
de Sint-Gummarusstraat, Mosdijk, Aragonstraat, Predikherenlaan en Wijngaardstraat hier vierkant tegen zijn.
DUBBEL BUSVERKEER
De meerderheidspartijen willen de Muur op de Markt
behouden. Daarom jagen ze tegen beter weten in het verkeer door smalle straten die hiervoor niet geschikt zijn.
Maar is die Grote Markt echt zo verkeersvrij als men
ons wil doen geloven? Er rijdt toch al verkeer vanuit de
Florent Van Cauwenberghstraat over de Markt? Er rijdt
toch ook dubbel busverkeer over de Markt, hoewel dat
gevaarlijk is en al door het referendum werd verworpen?
LEEFBAAR ÉN BEREIKBAAR
De N-VA heeft een realistische oplossing klaar, die met
iedereen rekening houdt. Wie in Lier moet zijn met de

wagen mag niet op een Muur botsen. Wie in een woonwijk woont verdient geen autosnelweg voor zijn deur.
Wat is dan de oplossing? Het verkeer goed spreiden
over de Markt en de andere straten. Zo blijft alles leefbaar én bereikbaar.
Voor deze oplossing zijn geen dure studies of nieuwe
werken nodig. Met de N-VA in het stadhuis is het voorgoed gedaan met de verkeerschaos in Lier.
WAT WIL DE N-VA?
• geen dubbel busverkeer over de Markt
• eenrichtingsverkeer vanuit de Rechtestraat en
Florent Van Cauwenberghstraat via de Markt naar
de Lisperstraat
• eenrichtingsverkeer vanuit de Kapucijnenvest over
het Zimmerplein richting Werf
• de paaltjes in de Predikherenlaan en
Abtsherbergstraat moeten weg

Frank
Boogaerts
Senator en
gemeenteraadslid

Mara
Op De Beeck

Dexia:
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint
in Lier en Hooikt”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar.
De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Philippe Muyters
Vlaams minister van
Financiën en Begroting

Asiel:
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”
“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoorstelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.”

Sarah Smeyers
N-VA-Kamerlid

Energieprijzen:
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

Siegfried Bracke
N-VA-Kamerlid

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers. Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”

"

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.

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.
n DE HEER

n MEVROUW

NAAM:

VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-MAIL:

GEBOORTEDATUM:
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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

Deze N-VA-ploeg belichaamt de kracht van verandering
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Als eerste partij stelde de N-VA haar volledige kandidatenlijst voor. De N-VA verzamelde een sterke groep mensen. Samen vormen
zij een perfecte doorsnede van onze stad. Jong en oud, Lierenaar en Hooiktenaar, zelfstandigen en werknemers, ervaren politici en
enthousiaste nieuwkomers. Deze 31 Lierenaars en Hooiktenaren vormen samen de kracht van verandering.

Wie is wie?
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Frank Boogaerts: Gemeenteraadslid en senator.
Tot 2010 schepen van Financiën en Lokale Economie. Bekwaam bestuurder. Geboren en getogen Lierenaar.
Anja De Wit: Jonge onderneemster. Bestuurslid
van UniZo Lier en secretaris van de Lierse Commerciële Raad.

7
8

Rik Verwaest: Jongste gemeenteraadslid (26).
Voormalig hoofdleider KSA. Kleinzoon van
voormalig Liers senator Paul Hermans. Bekroond Liers historicus.

9

Lucien Herijgers: ‘Mijnheer Koningshooikt’. In
2007 UNIZO-award als ‘ondernemersvriendelijk
ambtenaar’. Natuurgids en actief in vele verenigingen.

10

Jenny Van Damme: Actief gemeenteraadslid dat
zich inzet voor senioren, sociale zaken en een
proper Lier.

11

Jan Hauwaert: Bekend Liers advocaat met heel
wat bestuurservaring. Voormalig VU-schepen.
Actief in verschillende verenigingen en medecoördinator van Lier800.

12

Christina Wagner: Kleindochter van Felix Timmermans. De liefde voor ’t Schoon Lier van haar
grootvader is voor haar een echte prioriteit.
Annemie Goris: Dochter van Jos Goris, de bekende VU-schepen uit Hooikt. Als lerares en lid
van het schoolbestuur van de Heilig-Hartschool
veel aandacht voor onderwijs.
Marc Franquet: Gewezen CD&V-voorzitter en
architect van het lokale kartel CD&V/N-VA.
Koos voor de N-VA toen CD&V haar woord
brak. Lid van de Sportraad.
Rik Pets: Wie kent Rik Pets niet? Bezieler van
Lisp Kermis, Lier800-coördinator van wijk Lisp
en medewerker van Lierse SK. Sociale volksmens
met politieke ervaring.
Kelly Verheyden: Uitbaatster Poeskaffee op de
Grote Markt. Kelly bepleit een coherent parkeerbeleid en een nuchter terrassenreglement om de
Markt weer te doen bruisen (foto zie ommezijde).
Hilde De Koninck: Werkt al 45 jaar in een gereputeerde Lierse apotheek en is zo elke dag bezig
met de gezondheidsnoden van haar stadsgenoten.
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Piet De Zaeger: Als N-VA-directeur de rechterhand van Bart De Wever. Won als historicus de
wetenschappelijke prijs van de stad. Auteur van
‘Lier, bezet en bevrijd’.
Kristof Buelens: Studeert handelsingenieur,
sport en is ook nog praeses van de Lierse studentenclub ‘De Dolfijnen’. Coördineerde de geslaagde beiaardcantus van Lier800.
Mara Op De Beeck: Eén van de bezielers van actiegroep ‘De Lierse Muur’ tegen de Knip. Ook als
actrice bekend in de Lierse toneelgezelschappen.
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Ilse Van Wichelen: Huisarts uit Koningshooikt.
Ilse wil inzetten op zorg op maat van elke Lierenaar en Hooiktenaar.

26
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Roger Goossens: Jarenlang de uitbater van ‘Het
Schaeckbert’ op het Zimmerplein. Voormalig
voorzitter van HoReCa Lier en lid van de Lierse
Commerciële Raad.

27

18

19

20

21

22

11

Christophe Monsart: Werkt voor een bankkantoor op het Lisp. Lid Bussiness Club Lier. IJvert
voor een gezond ondernemingsklimaat in onze
stad.
Emmy Gils: Als bewoonster van de wijk Boomlaar wil Emmy een grondige heraanleg van de
stationsomgeving. N-VA-vertegenwoordigster in
de Cultuurraad.
Mieke Gryp: Apothekeres. Lesgeefster bij verschillende medische organisaties. Samen met
haar echtgenoot Ludwig Van Lierde actief in verschillende verenigingen.
Bob Van Ouytsel: Lierenaar met een groot sociaal hart en een grenzeloos engagement. In 2007
werd hij dan ook terecht bekroond als ‘Lierse
vrijwilliger van het jaar’.

28
29
30
31

Natacha Dens: Werkte bij Van Hool en studeert
voor verpleegkundige. Met twee kleine kinderen
is ondersteuning van werkende ouders voor haar
dus een prioriteit.
Lot De Bonte: Jonge mama. Kreeg de smaak van
politiek als correspondente voor de Gazet van
Antwerpen. Werkt voor een touroperator en als
zelfstandige.
Mieke Wouters: Mieke reisde de hele wereld
rond, maar keerde terug naar Lier om haar kinderen te laten kennismaken met ‘Lierke Plezierke’.
Dirk Schepens: Als bewoner van de Donk komt
Dirk op voor de leefbaarheid van zijn wijk. Medisch afgevaardigde voor een groot Zweeds bedrijf.
Fons De Cuyper: Al wie in Lier ooit zijn banden
liet wisselen kent Fons als de voormalige zaakvoerder van bandencentrale De Ring.
Linda Bolsens: Administratief medewerkster in
het ziekenhuis van Lier. Komt uit een familie van
ondernemers.
Evelyn Werniers: Zet zich al bijna twintig jaar in
voor de jongeren van het Buitengewoon Onderwijs. Draagt haar leerlingen een warm hart toe.
Toon Vaessens: Al acht jaar afdelingsvoorzitter.
Architect van deze lijst en als dusdanig de coach
van het team. Beroep: gezagvoerder-piloot.
Bert Wollants: Volksvertegenwoordiger en
OCMW-raadslid. Dé energiespecialist van
de N-VA. Echte dossiervreter. Was hoofdleider
van KSA en voorzitter Lierse jeugdraad.

Fons Dresen: Levende legende voor elke Lierse
voetballiefhebber. Verdedigde het doel van Lierse
én Lyra. Wil ook vandaag meewerken aan een
ambitieus Liers sportbeleid.
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