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Met de N-VA bent u zeker
van een veilig en welvarend
Lier en Hooikt.

Samen voor een bruisend Lier&Hooikt:
Het zijn weer zomerse hoogdagen voor onze stad. Drukke wijkfeesten, swingende optredens en volle terrasjes. En vele duizenden bezoekers, toeristen en natuurlijk Lierenaars zelf die met volle teugen genieten. Wij trekken al jaren mee aan de kar om Lier en Hooikt te doen
bruisen. Bij N-VA vinden wij datzelfde engagement voor ‘Lierke Plezierke’ en een warm Hooikt. Enkele van onze plannen:

✓✓ Elke vijf jaar een groots historisch Reuzenfeest
✓✓ Aangepast busvervoer naar onze evenementen voor
✓✓
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minder mobielen
De verdere restauratie van de Gummaruskerk en het
Begijnhof
Steun aan verenigingen en horeca als de motor van
onze evenementen
Kerst in Lier en Hooikt met vernieuwde
kerstverlichting en sfeervolle Kerstmarkten
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Grenzen aan de groei:
De voorbije jaren werden in Lier grote woonprojecten ontwikkeld.
N-VA stelt met verbazing vast dat sommige partijen nog méér
hoogbouw willen.
Dankzij inbreiding kon onze stad groeien zonder haar groene rand
op te offeren. Maar de limiet is bereikt. Tijd voor grenzen aan de
groei.

Maurits De Smedt,
Moedige Bootvissers

Rik Pets,
Lisp Kermis

DE OMROEPER

Dirk Frans,
Jaarmarkt Koningshooikt

Karel Michielsen,
Lierse Keersters

Jan Hauwaert,
Gezellen van ’t Groot Volk
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N-VA pleit dan ook voor een afkoeling van de woonontwikkeling.
Dat doen we met volgende voorstellen:

✓✓ Strikte begrenzing van hoogbouw. Nieuwe projecten moeten
zich aanpassen aan de omliggende wijk.
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VERKAVELING

✓✓ De projectontwikkelaar moet meebetalen voor de opwaar-

dering van de wijk: speeltuinen, parken, betere toegankelijkheid…

✓✓ De stad geeft het goede voorbeeld: we snijden geen nieuwe

woongebieden aan en leggen de winkeluitbreiding buiten de
stad aan banden

✓✓ Sociale woningbouw focust op kleinschalige projecten.
Aan jeugdcentrum Moevement vind je nu de interactieve
SuTu-voetbalmuur. Mooi initiatief van schepen Rik Verwaest!

Schepen Bert Wollants zorgde voor een fontein in ons stadspark. Niet alleen mooi, maar ook goed voor water en dier!

lier@n-va.be

Zoals elk jaar bruiste Koningshooikt tijdens de Jaarmarkt. Ook
N-VA was van de partij!

✓✓ We vergroenen door 10.000 bomen en struiken aan te planten

Onze nieuwe toeristische wegwijzers al gezien?

Veilig thuis in een welvarend Lier - Koningshooikt

Frank
Boogaerts

Annemie
Goris

Bert
Wollants

Ann-Sofie Van
Den Broeck

2

3

15de Zomers Tuinfeest
Met barbecue en speelweide voor kinderen

zaterdag
8 september
2018
vanaf 15 uur (bak
ken
start om 16 uur)

Naar goede gewoonte organiseert N-VA Lier-Koningshooikt in september opnieuw haar gezellig tuinfeest in het
mooie Lierse groen. Terwijl u geniet van een goed glas wijn, een
fris biertje of frisdrank en een heerlijk stuk vlees of kip met overvloedig groentebuffet, kunnen uw kinderen zich ten volle uitleven
op de ruime speelweide of het avontuurlijke springkasteel.

Kaarten:

Volwassenen: 15 euro / Kinderen van 4 tot 10 jaar: 10 euro

Inschrijven:

Ten laatste op maandag 3 september

Waar: Het tuinfeest vindt plaats in Lier op een mooie gras-

weide aan de Kromme Ham, tussen de nummers 67 en 89 (wijk
Kloosterheide).

Contact:

Toon Vaessens – 0479 80 34 09 toon.vaessens@n-va.be
Wim Theunis - 0473 11 53 82 wim.theunis@n-va.be

Jan De Haes en Bert Wollants trekken en duwen voor
provincie
Op 14 oktober 2018 kiest u niet alleen een nieuwe gemeenteraad, maar zal u ook uw stem kunnen laten horen op provinciaal niveau. Huidig gedeputeerde Jan De Haes uit Heist-op-denBerg zal de lijst trekken voor het arrondissement Mechelen.
Liers schepen Bert Wollants is lijstduwer.
Ook in Lier werkt de provincie samen met de gemeente voor
realisaties zoals het fietsostrade-knooppunt aan het station.
Bert Wollants is tevreden: “Met fietsostrades naar zowat overal
wordt het station van Lier dé fietsdraaischijf van de regio.”

Jan De Haes licht het partijstandpunt toe: “Als N-VA zijn we
voor efficiënte en vooral slanke overheden met minder bestuurslagen.
Dankzij N-VA werd het provinciale niveau al stevig afgeslankt,
met een halvering van het aantal mandaten.”

Onze 33 straffe Lierenaars en Hooiktenaars op onze
N-VA-lijst. Allemaal uw stem meer dan waard!

N-VA trekt kaart van de jeugd
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20 Martine Van der Kuylen (34), een jonge mama van twee
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Jan
De Wit

Hilde
De Koninck

21 Xander De Vos (19), de benjamin van onze lijst. Fiere
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16 Charlotte Schwagten (25), een sportieve advocate met een

hart voor een bruisend Lier en een bloeiende winkelstad.
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Frank
Boogaerts

19 Simon Rastelli (22). Simon is leider bij de Lierse Scouts&-

Gidsen en lid van Lierse studentenclub de Dolfijnen. Hij werkt
in het Hof van Aragon.

die werkt in een Liers kinderdagverblijf en actief bij basketclub
Guco.
Hooiktenaar Xander draagt zijn steentje bij in de Dorpsraad.

Rik
Verwaest

Christina
Wagner

Charlotte
Schwagten

Sofie
Theunis

Piet
De Zaeger

Ilse Van
Wichelen

22 Sofie Theunis (20), enthousiaste fietsster en een bezige bij

in het studentenleven.
Volgorde op foto vlnr: Rik, Ann-Sofie, Simon, Sofie, Charlotte, Martine, Lien,
Jan, Xander

Op 14 oktober vind je maar liefst negen getalenteerde en
geëngageerde jongeren uit Lier en Hooikt op onze N-VA-lijst.
We stellen ze graag even aan je voor!
Rik Verwaest (32), de jonge maar ervaren schepen van
Jeugd, klaar om binnen enkele jaren het roer van onze burgemeester over te nemen.
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Ann-Sofie Van den Broeck (28). Master in de Politieke
Wetenschappen , werkt in het Europees Parlement en bestuur
mee het Liers Autonoom Gemeentebedrijf.
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14 Lien Van Oosterwyck (31), nationale evenementverant-

woordelijke van N-VA. Een onmisbaar radertje in onze partij.

lier@n-va.be

23 Jan De Wit (20), een sportbeest in de lokale zaalvoetbal en

tennis.

N-VA wil een Lier en Hooikt waar ook de jonge
generaties zich thuis voelen. Een kleine greep
uit onze plannen:
✓✓ Een jeugdvoetbalcomplex op de Hoge Velden
✓✓ Een oefenruimte voor wie leert autorijden in
eigen stad
✓✓ Schulden afbouwen in plaats van ze door
te schuiven
✓✓ Elk jaar een nieuw of vernieuwd wijkspeeltuintje
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