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N-VA staat voor ervaring, engagement en jong talent

Frank Boogaerts opnieuw kandidaat-burgemeester 
Op 14 oktober trekt u, samen met alle inwoners van Lier en Koningshooikt, naar de stembus om een nieuwe 
gemeenteraad te kiezen. Frank Boogaerts zal in oktober de N-VA-lijst trekken. Frank en de volledige N-VA-
ploeg willen u een veilige thuis in een welvarend Lier en Koningshooikt bieden. Op de tweede plaats staat 
Hooiktenaar Annemie Goris. Schepen en jong talent Rik Verwaest vervolledigt de top drie.

Piet De Zaeger, afdelingsvoorzitter
“Met onze top drie laat de N-VA zien waar ze voor staat: een ervaren burgemeester, een geëngageerde 
Hooiktenaar en een jong talent. We stelden de voorbije jaren orde op zaken, maar het werk is niet af.  
Met de N-VA in het stadhuis bent u zeker van een veilig en welvarend Lier en Hooikt.”

LIER-KONINGSHOOIKT DE OMROEPER

“Lier is veiliger geworden 
en onze stadskas is weer 
gezond. Dat beleid wil ik 
verderzetten.”

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

Lier en Hooikt.

Bert Wollants lanceert eerste Fietsbeleidsplan p. 2

Frank Boogaerts
Burgemeester 

40 jaar engagement
“Burgemeester zijn is de kroon op 40 jaar engagement voor onze 
stad. Het resultaat mag gezien worden! Dat wil ik verderzetten, dus 
ik ben vol overtuiging  opnieuw kandidaat-burgemeester. Na drie 
jaar wil ik dan de fakkel doorgeven aan Rik Verwaest. ”
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Annemie Goris
Fractievoorzitter 

N-VA heeft een hart voor Koningshooikt
“Als Hooiktenaar ben ik vereerd met deze tweede plaats. Het bewijst 
dat de N-VA ook Koningshooikt in het hart draagt. Ik sta voor een 
warme politiek op mensenmaat, met aandacht voor iedereen.”
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Rik Verwaest
Schepen 

In de toekomst een jonge, maar ervaren burgemeester
“Als jongste schepen heb ik de voorbije jaren een frisse wind doen 
waaien. Zo krijgt het nieuwe toerismekantoor overal lof en het 
stadsmuseum komt eraan. Als we de verkiezingen winnen en 
wanneer Frank dan de fakkel doorgeeft, sta ik klaar. Met tien jaar 
ervaring zal ik een jonge, maar ervaren burgemeester zijn.”
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Liers Stadsmuseum

Nieuwe toekomst voor  
ons verleden
In het najaar van 2018 is het zover: het Lierse  
Stadsmuseum opent zijn deuren. Het ontstaat uit 
de fusie van de musea Timmermans-Opsomer en 
Wuyts-Van Campen Caroly. 

Win-win
Schepen van Musea Rik Verwaest is de drijvende kracht achter 
het project: “Onze twee musea zaten in het slop, met dalende 
bezoekersaantallen en gebouwen waar hoge kosten aan waren. 
Nu maken we een frisse, nieuwe start. Behalve een gloednieuw 
museum levert de samenvoeging ook een besparing op van 
100 000 euro aan personeels- en energiekosten per jaar. Dat geld 
kunnen we dan weer investeren in een moderne expo. Kortom, 
een win-win. Ook een museum mag niet in het verleden blijven 
hangen.”

Liers mooiste  
In het Stadsmuseum krijgt u het beste van wat Lier te bieden 
heeft. Er valt immers zoveel te vertellen. Hoe maak je een Liers 

Vlaaike? Wie zit er onder onze Reuzen? Wist je dat een Liere-
naar topschutter was van de Rode Duivels? Ook grote Lierse 
kunstenaars zoals Timmermans en Opsomer krijgen er hun 
eregalerij.

Museum voor jong en oud
Ons Stadsmuseum mikt op alle leeftijden. Jong en oud zullen er 
hun gading vinden. Wie ons verleden nog moet ontdekken, zal 
er met andere woorden niet verloren lopen. Voor het toerisme 
wordt het een prachtig visitekaartje van onze stad.

  Gemeenteraadslid Christina Wagner (foto) en schepen Rik 
Verwaest, de drijvende kracht achter het project, kijken uit naar 
het nieuwe Stadsmuseum.

5 speerpunten in Liers Fietsbeleidsplan
In december keurde de gemeenteraad het allereerste Fietsbeleidsplan voor Lier goed. De actiepunten 
van schepen Bert Wollants voor Mobiliteit zijn goed nieuws voor wie fietst in Lier en Koningshooikt.

1   Nieuwe fietspaden 
Naast het nieuwe fietspad op de Antwerpsesteenweg komen 
er ook op de Kesselsesteenweg, Aarschotsesteenweg en 
Marnixdreef nieuwe fietspaden. Daarnaast werkt Lier mee 
aan de ontwikkeling van de provinciale Fiets-o-strades.

2   Veilige en verlichte fietsoversteekplaatsen 
Veilige oversteekplaatsen kwamen er inmiddels al aan 
de Dungelhoeff, de Mechelsestraat en de Chirolokalen in 

Koningshooikt. Maar het werk is nog niet af. De gemeente 
plant nog een aantal veilige fietsoversteekplaatsen: aan de 
Mechelsesteenweg, de Antwerpsesteenweg, de Mechel-
baan, de Berlaarsesteenweg aan de Pastoriestraat en aan 
de Vesten nabij de Frederik Peltzerstraat.

3   Extra fietsenstallingen 
De stad zet verder in op nog meer veilige fietsenstallingen. 
Op die manier wordt het nog makkelijker om je door Lier 
en Koningshooikt met de fiets te verplaatsen. 

4   Fietsstraten 
In een fietsstraat is de fietser de hoofdgebruiker. Hij 
bepaalt het tempo van het verkeer. Auto’s mogen fietsers 
niet inhalen. We voorzien nieuwe fietsstraten aan de 
schoolomgevingen en van en naar het kernwinkelgebied.

5   Fietsen promoten 
Met sensibilisering en promoacties moedigen we het fiet-
sen aan voor werk-, school- en winkelverkeer.
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Voorzitter Dorpsraad Koningshooikt 

Dirk Frans kiest voor N-VA
De voorzitter van de Dorpsraad van Koningshooikt, 
Dirk Frans, kiest voor de N-VA. Hij zal een pro-
minente rol spelen bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 14 oktober. Dirk Frans: “Maatschappelijk 
engagement is voor mij altijd belangrijk geweest. Ik 
kies voor de N-VA omdat de partij Koningshooikt 
als volwaardig dorp erkent.

N-VA heeft oog voor Koningshooikt
“Dit is een zeer bewuste keuze”, licht Dirk Frans toe. “Van thuis 
uit kreeg ik mee dat je je moet engageren voor je gemeenschap. 
Dat was ook mijn motivatie als voorzitter van de Dorpsraad van 
Koningshooikt. Een functie waar ik snel in ben gegroeid met de 
steun van een goed team. De Dorpsraad bevordert ons vereni-
gingsleven en het dorpsgevoel. Nu zet ik de stap naar een partij 
die Koningshooikt als volwaardig dorp erkent en verfraaide.”

Burgemeester Frank Boogaerts: “Voor het eerst sinds de fusie 
organiseert de stad een eigen nieuwjaarsreceptie in Konings-
hooikt. Als burgemeester houd ik opnieuw zituren in Konings-
hooikt. We hebben er ook veel geïnvesteerd: de heraanleg van de 
Sander De Vosstraat, het Leike en de Putsesteenweg, de renova-
tie van de Jutteneer en de steun voor de nieuwe Chirolokalen. De 
Dorpsraad was voor ons een volwaardige gesprekspartner.”

Brug Sion open
De fiets- en wandelbrug Sion over de Kleine Nete werd officieel geopend door schepen Bert Wolllants. 

De brug verbindt de binnenstad met het natuurgebied Nazareth-Zuid. Dit prachtige stukje groen zal door Natuurpunt worden open-
gesteld als reservaat. Je vindt hier water, vennen en bos. Aalscholvers, bevers en zeldzame vogels hebben hun thuis in de Netevallei. 
Op de brug zijn zitbanken voorzien. Met een breedte van 2,70 meter kunnen fietsers en voetgangers elkaar veilig passeren.

  Met de voorzitter van de Dorpsraad Dirk Frans en fractie-
voorzitter Annemie Goris als topkandidaten bewijst N-VA 
nogmaals de volkspartij van Lier én Koningshooikt te zijn.

  Schepen Bert Wollants, burgemeester Frank Boogaerts 
en Lucien Herijgers openden de Sionbrug.



Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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