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LIER & KONINGSHOOIKT
De Omroeper
N-VA-nieuwjaarsreceptie
VRIJDAG

17
januari
2014

19 uur
Hof van Beatrijs
Nazaretdreef 99,
Lier

Op vrijdagavond 17 januari 2014
organiseert N-VA Lier&Koningshooikt haar traditionele nieuwjaarsreceptie. Vanaf 19 uur bent u
welkom om te klinken op het
nieuwe jaar, onder het genot van
een hapje en drankje.

HOE LEEG IS DE LIERSE STADSKAS? DE KEIHARDE CIJFERS
Als u dit leest heeft het stadsbestuur zijn meerjarenbegroting
al gepresenteerd. U zult merken dat onze plannen nuchter en
realistisch zijn. De N-VA is een verantwoordelijke
beleidspartij: wilde avonturen of prestigeprojecten
kunnen dus niet meer. De stadskas is helemaal leeg en
een gigantische schuldenberg weegt op onze stad.
De N-VA erfde die schuldenberg van het vorige stadsbestuur. Maar u gaf
ons bij de verkiezingen een sterk mandaat om orde op zaken te stellen. Dat
doen we met ernstig beleid, waarbij we besparen op de uitgaven van de stad.
Voor de N-VA is besparen geen hobby. Maar als we Lier niet failliet willen laten
gaan zijn er nu kordate maatregelen nodig. De situatie is immers bijzonder ernstig, zoals de volgende cijfers bewijzen.

SCHULDENLAST
Op amper zes jaar tijd vervijfvoudigden
de schulden van de stad. Lier torst nu
een schuldenberg van ongeveer 82 miljoen euro, Dat is 2 400 euro per inwoner.
Dat komt omdat het vorige bestuur meer
uitgaf dan er binnenkwam. De jaarlijkse
inkomsten bedroegen 42 miljoen, de uitgaven 48 miljoen. Dat is dus 6 miljoen
verlies per jaar. Een bedrijf met zulke
cijfers is binnen de kortste keren failliet!

V.U.: Toon Vaessens - Kromme Ham 89 - 2500 Lier - lier@n-va.be

Liesbeth
Homans is te
gast op onze
nieuwjaarsreceptie.

Om 19.30 uur krijgt u het openingswoord te horen. Om 20 uur is het
de beurt aan Vlaams Parlementslid
en Antwerps OCMW-voorzitster
Liesbeth Homans.
Samen met ons blikt zij vooruit op
het nu al historische verkiezingsjaar
2014.

N-VA Lier&Koningshooikt
wenst u en uw familie
prettige feestdagen.

OVERINVESTERING
Bovenop dat jaarlijkse verlies komt
nog eens de enorme overinvestering tussen 2010 en 2013. Jaarlijks
werd toen gemiddeld 19 miljoen
euro geïnvesteerd. Nochtans was
er maar ruimte voor 8 à 10 miljoen
per jaar. Men wilde pronken met
een villa, hoewel er maar geld was
voor een appartementje…
Wat zijn de plannen van dit stadsbestuur? Waar wordt de komende jaren
in geïnvesteerd? U verneemt het uitgebreid in ons speciale themanummer
over de Lierse meerjarenbegroting in de Omroeper van januari!

www.n-va.be/lier

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Bijen zijn geen bijzaak
De N-VA heeft een groen hart. Het langzaam verdwijnen van de bijen en de
ecologische gevolgen daarvan baart ook ons zorgen. Met de filmvoorstelling
'More Than Honey' informeerden we de Lierenaars over deze problematiek.
Op de markt deelden onze N-VA’ers bloembollen uit. Ook in het stadsbestuur
voeren we een bijvriendelijk beleid: vanaf 2014 gebeurt alle groenonderhoud
pesticidenvrij. In plaats van exotische bloemen en bomen in de stad aan te
planten, kiezen we voortaan voor inheems en bijenvriendelijk groen. Ook
kerkhof Kloosterheide wordt ecologisch ingericht met bloemenweides.

Kordaat veiligheidsbeleid voor leefbaar Lier
Als hoofd van het Lierse
politiekorps zet burgemeester Frank
Boogaerts mee het veiligheidsbeleid
uit. De voorbije maanden konden
de Lierenaars en Hooiktenaars
vaststellen dat het stadsbestuur
serieus werk maakt van een
veiligere stad.

Voor drugs en criminaliteit
is er geen plaats in onze stad.
burgemeester Frank Boogaerts

Drugsactie Zimmerplein voor een
veilig uitgaansleven
Al enige tijd waren er ernstige signalen over drugshandel en drugsgebruik in het Lierse uitgaansleven.
Uitbaters van horecazaken werden
maanden op voorhand aangeschreven, zodat stad en politie samen met
hen oplossingen konden bedenken
voor dit probleem. Om gebruikers en
dealers een duidelijk signaal te
geven, volgde dan een grootschalige
actie in een danscafé op het Zimmerplein.
Tijdens de razzia trof de politie
cocaïne, cannabis en XTC aan. Dit
leidde tot de aanhouding van enkele
gezochte personen. De agenten
namen ook verboden wapentuig in
beslag. De boodschap was glashelder:
voor drugs en de daarmee gepaard
gaande criminaliteit is geen plaats in
het Lierse uitgaansleven.

GAS GEVEN DOE JE MET VERSTAND
De voorbije maanden stonden de
GAS-boetes (Gemeentelijke
Administratieve Sancties) in het
brandpunt. Kristof Buelens,
fractieleider van N-VA en het
jongste gemeente-raadslid van Lier,
bracht het GAS-reglement ter
sprake op de gemeenteraad.

Geen absurde regels om jeugd te
straffen

“Allereerst wil ik benadrukken dat
GAS nuttig is voor de aanpak van
overlast”, zo stelt Kristof. “Asociaal
gedrag zoals sluikstorten, wildplassen of nachtlawaai bleef vroeger onbestraft omdat de rechtbank geen tijd
had. Nu kunnen de gemeenten een
lik-op-stukbeleid voeren om hun stad
leefbaar houden.”

Burgemeester Frank Boogaerts liet
weten dat er hoe dan ook een evaluatie komt van het GAS-reglement.
Waar nodig worden de regels aangepast. Dat zal gebeuren in samenwerking met de Jeugdraad en schepen
van Jeugd Rik Verwaest (N-VA).

lier@n-va.be

Lier bleef bovendien gespaard van
absurde GAS-regels. De jonge Lierenaars voelen zich ook niet echt geviseerd. Dat bleek uit de recente
gesprekken die het stadsbestuur
voerde met de Jeugdraad.

Inbraak aanpakken met preventie
en controle
De strijd tegen inbraken in onze stad
is niet nieuw. De intensiteit waarmee
inbraak wordt bestreden is dat wel.
Het Lierse politiekorps treedt stevig
op tegen inbrekers, die voor een
groot deel bestaan uit rondtrekkende
daderbendes uit Oost-Europa. Dat
gebeurt onder andere met speracties,
nachtelijke controle en buurtonderzoek.

Sinds 2012 daalde
het aantal inbraken.
Het kordate beleid werpt alvast
vruchten af. In vergelijking met 2012
is het aantal inbraken gedaald. Inbraken in bedrijven en handelszaken
namen zelfs af met 30 procent. Toch
blijft er nog veel werk aan de winkel.
De politie zet nog meer in op het aanmoedigen van burgers tot inbraakpreventie aan de eigen woning.
ANN-SOFIE VAN DEN BROECK
EN KRISTOF BUELENS

Jeugdraad speelt positieve rol
Kristof Buelens en Jong N-VA-voorzitster Ann-Sofie Van den Broeck zijn
alvast tevreden: “Dat wij in Lier geen
GAS-kemels hebben geschoten is
dankzij de Jeugdraad, die bij de opmaak van het eerste GAS-reglement
nuttig advies uitbracht. Jonge Lierenaars en jeugdbewegingen moeten
volop kunnen spelen, zonder te verdrinken in een zee van regeltjes en
aanvragen.”

Zone 30 voor een aangename binnenstad en veilige scholen
Tot voor kort bestond de zone 30
alleen maar op papier. De partijen
die vandaag roepen dat het nieuwe
stadsbestuur kiest voor Koning
Auto deden zelf niets voor het
afdwingen van de zone-30.
Het is dankzij de N-VA en schepen
Bert Wollants dat er voor het eerst
werk wordt gemaakt van
snelheidscontrole in de zone-30.
Auto’s scheurden tot voor kort ongestraft aan 70 kilometer per uur voorbij scholen of door hartje Lier en
Hooikt. Daarom investeerde de stad
in de eerste plaats in sensibiliserende
acties, zoals de mobiele borden die je
snelheid aangeven. Hardrijders die
hun snelheid dan nog niet aanpassen
worden beboet.

Aantal overtredingen daalt dankzij
snelheidscontroles
De Lierse politie controleerde dit jaar
al meer dan negentig keer op snelheid in een zone 30. Tijdens die controles werden in Lier en Hooikt meer
dan tweeduizend bestuurders betrapt. Het mag duidelijk zijn dat dit
geen willekeurig pestbeleid is.

We maken Lier en Hooikt
verkeersveiliger dankzij
controles en de herinrichting
van de straten
schepen Bert Wollants
Lier ontmoedigt snel rijden in
probleemstraten

De boetes gaan bovendien niet naar
de Lierse stadskas, zoals sommigen
graag beweren. De zone-30 is letterlijk levensnoodzakelijk: zij beschermt
schoolkinderen, wandelaars en andere zwakke weggebruikers.
Vandaag blijkt al dat dit beleid vruchten afwerpt. Lier en Hooikt zijn veiliger geworden. De cijfers bewijzen dat
het aantal overtredingen systematisch
daalt, net als de gemiddelde snelheid.
Toch wil Bert Wollants niet op zijn
lauweren rusten.

Lier: een stad met een

In een aantal probleemstraten blijft
men namelijk hardnekkig te snel
rijden. Dat is onder meer het geval
in de Dorpsstraat in Hooikt en de
Arthur Vanderpoortenlaan, de
Berlaarsestraat en de Netelaan in Lier.
Voor deze straten werken we aan
permanente ingrepen om te snel
rijden te ontmoedigen.
Dat deden we al aan de Hoogveldweg en op het kruispunt van de
Zeebruggestraat met de Voetbalstraat. Ook aan de schoolomgevingen zorgen we voor extra veiligheid:
rond de basisscholen Het Spoor en
Heilige Familie wordt de zone-30
uitgebreid.

voor honden

In een drukke stad als Lier kan je je viervoeter niet zomaar vrij laten rondlopen. Toch is spelen in het groen
goed voor hond én baasje. Daarom werd in 2011 aan de Beatrijslaan al een hondenweide ingericht. Schepen
van Wijkwerking Rik Pets (N-VA), die zich trots
‘schepen van alle viervoeters’ noemt, kondigt nu nieuwe
initiatieven aan.
Schepen Rik Pets investeert in een
De huidige hondenweide is een groot succes, dus we blijven erin investeren. We hebben alvast nieuwe, stevige
wegwijzers geplaatst. Ook installeren we nu een saspoortje aan de ingang. Dat verhoogt de veiligheid op de
weide en verlaagt de stress voor de honden. Die kunnen
zo rustig van de leiband in het sas en wennen al wat aan
de andere honden in de weide. Maar op deze afgelegen
locatie zijn er ook beperkingen: zo kan je er geen waterleiding aansluiten.
We maken ook werk van een tweede uitloopruimte voor
honden, dichter bij het centrum.

www.n-va.be/lier

beleid dat goed is voor tweevoeters
én viervoeters.

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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