Maak op pagina 2 en 3 kennis met
uw bestuursploeg en ontdek onze
ambitieuze plannen voor Lier

LIER-KONINGSHOOIKT
  lier@n-va.be I

DE OMROEPER

www.n-va.be/lier I jaargang 2019 I nr. 1 I februari

VERKIEZINGSDRUKWERK - V.U.: PIET DE ZAEGER, MALLEKOTSTRAAT 17/3, 2500 LIER

Bedankt, kiezers!
Op 14 oktober vroeg de N-VA het vertrouwen aan de Lierenaars en Hooiktenaars. Het antwoord was een overweldigende JA!
Eén op de drie koos opnieuw voor ons. 7 889 keer bedankt dus!
U stuurde maar liefst twaalf N-VA’ers naar de gemeenteraad. Vijf van hen zullen opnieuw de motor van het schepencollege vormen.
Maak kennis met onze straffe ploeg op pagina 2.
De N-VA ging vooruit en werd dus beloond voor haar beleid. U mag erop rekenen dat wij koers houden: een bestuur dat inzet op
veiligheid en verantwoordelijk omspringt met de stadskas.
Toch mag u van ons ook vernieuwing verwachten. Een recordinvestering in ons openbaar domein. De grootste uitbreiding van onze
sportinfrastructuur. Ambitieuze plannen voor een groene, bruisende en leefbare stad. Meer daarover op pagina 3.

Twee sterke Lierenaars in Brussel:
uw kandidaten voor 26 mei
De N-VA pakt bij de verkiezingen in mei uit met maar liefst twee Lierse
topkandidaten. Kamerlid en schepen Bert Wollants staat op plaats drie
op de Kamerlijst. Schepen en toekomstig burgemeester Rik Verwaest
vindt u op nummer dertien voor het Vlaams Parlement.

Bert Wollants

3de plaats Kamer

Rik Verwaest

13de plaats
Vlaams Parlement

Voorzitter Piet De Zaeger: “Dit is een mooie beloning voor de sterke Lierse N-VA. Bert Wollants wordt door vriend en vijand erkend
als een absolute specialist op het vlak van energie en milieu. Rik Verwaest bewees zich op 14 oktober als een echt stemmenkanon.
Aanwezigheid in Brussel is voor Lier een grote meerwaarde. Belangrijke investeringen in bijvoorbeeld mobiliteit en werkgelegenheid
worden op hoger niveau beslist. Met twee sterke Lierenaars in de parlementen kunnen we voor onze stad op tafel slaan.”

Veilig thuis in een welvarend Lier
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Frank Boogaerts

Uw burgemeester
en schepenen

Burgemeester (2019-2022), bevoegd voor
politie, brandweer, financiën, communicatie,
intergemeentelijke samenwerking

Frank Boogaerts legde
voor de tweede maal
de eed af als burgemeester van Lier.
Een mooi moment!

Opgevolgd door Rik Verwaest
(2022-2024)

Rik Verwaest

Rik Pets

Bert Wollants

Annemie Goris

Schepen van Lokale
Economie, Jeugd,
Evenementen,
Toerisme, Musea en
Roerend Erfgoed

Schepen van Burgerlijke Stand, Personeel,
ICT en Dierenwelzijn

Schepen van
Mobiliteit,
Openbare Ruimte
en Duurzaamheid

Schepen van Sociale
Zaken, Welzijn,
Kinderopvang, Gezin,
Senioren, Handicap
en Integratie

(in 2022 opgevolgd
door Ilse Lambrechts)

Een ambitieus
beleid voor Lier
Dat de Lierenaars en Hooiktenaars de coalitie
beloonden, overtuigt ons om verder te gaan op
de ingeslagen weg. Maar toch leggen we ook
nieuwe klemtonen. Wat mag u de komende zes
jaar van ons verwachten?
• Tientallen kilometers aan straten, riolen en fietspaden
worden aangelegd of vernieuwd met een investering van
minstens 22 miljoen euro.
• Het Fietsbeleidsplan zorgt voor
een fietsvriendelijke stad.
• De stad wordt vergroend
met 10 000 nieuwe bomen,
bloemenweides en een extra
speelbos.
• We bouwen de schulden verder
af zonder belastingverhoging.

Uw gemeenteraadsploeg

• Grote bouwprojecten moeten een meerwaarde geven aan de
hele buurt. Dat kan door een bijdrage aan betere voetpaden,
groen, speelruimte ... De draagkracht van de binnenstad
mag niet worden overbelast.

Ann-Sofie Van den Broeck

Lucien Herijgers

Ilse Lambrechts

Fractieleidster

Gemeenteraadsvoorzitter

Schepen van 2022 tot 2024

• We verhogen de belasting op leegstaande winkelpanden.
• De IVAREM-afvaltaks wordt hervormd en verlaagd, met
bijzondere aandacht voor alleenstaanden.
• Het succesvolle veiligheidsbeleid
wordt verdergezet. Verdere
investeringen in camera’s
worden voorzien.
• De stad zet in op participatie en burgerbetrokkenheid.

Christina Wagner

Dirk Frans

Maurits De Smedt

Jenny Van Damme

• De restauratie van de Sint-Gummaruskerk, Zimmertoren
en het Begijnhof wordt verdergezet.

Bijzonder
Comité voor de
Sociale Dienst

• De stad investeert in sociaal beleid voor wie het nodig heeft.
Werklozen worden maximaal geactiveerd naar een nieuwe job.
• Koningshooikt krijgt de nodige aandacht. Zwaar verkeer in
de dorpskern wordt aangepakt. Samen met KVK Hooikt
investeert de stad in hun jeugdterrein.

Marc Franquet
lier@n-va.be

• De Hoge Velden worden
uitgebouwd tot een
jeugdvoetbalcomplex.

Marc De Keulenaer

Charlotte Schwagten
www.n-va.be/lier

