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14de Zomers Tuinfeest
Met barbecue en speelweide voor
kinderen
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 18 september
Waar:
Het tuinfeest vindt plaats in Lier op
een mooie grasweide 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
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Investeren in veiligheid loont

Criminaliteit daalt met
10 procent in Lier
De misdaad in Lier blijft neemt af. Dat blijkt uit het jaarrapport van
de politie. In 2016 verminderde het aantal aangegeven feiten met maar
liefst 10 procent. Burgemeester Frank Boogaerts is tevreden, maar wil
nog beter doen.
“Veiligheid blijft één van mijn prioriteiten als burgervader”, zegt Frank Boogaerts.
“Nog altijd glippen dievenbendes door de mazen van het net. Het cameraschild moet
daar verandering in brengen. Ik wil dat onze burgers op beide oren kunnen slapen.”

ANPR-schild maakt de stad veiliger

Vanaf dit najaar controleert een ANPR-cameraschild elke wagen die Lier in- of
uitrijdt. Rondtrekkende bendes, autodieven
of onverzekerde chauffeurs lopen zo tegen
de lamp!

Mobiele camera’s

De stad investeert in mobiele camera’s. Zo
binden we de strijd aan tegen sluikstorters
en kunnen we evenementen nog beter monitoren.

Ultramoderne camera’s

In 2018 worden alle vaste camera’s in Lier
vervangen. Het nieuwe cameranetwerk zal
bestaan uit ultramoderne digitale camera’s,
die veel scherpere beelden maken. Zo kunnen we nog beter daders identificeren.

“Alle burgers van onze
stad moeten op beide
oren kunnen slapen.”
Burgemeester Frank Boogaerts
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Stad investeert in veilig fietsen
Ook in 2017 blijft het stadsbestuur investeren in veilig fietsen in Lier en
Hooikt. Schepen van Mobiliteit Bert Wollants somt enkele zaken op die
het fietsers een stuk aangenamer zullen maken de volgende jaren.

Verlichting Vesten

Fase één van de verlichting van de Vesten is rond, de rest volgt binnenkort.
De helft van de Vesten wordt nu verlicht van zonsondergang tot
middernacht. Vanaf 5 uur gaat ze weer aan tot de zonsopgang.

“Een veilige groene
fietsverbinding voor
scholieren, joggers en
wandelaars!”
Schepen Bert Wollants

Verlichting oversteekplaatsen:

Zes (vier in Lier en twee in Hooikt) oversteekplaatsen en zebrapaden krijgen
krachtige maar energiezuinige verlichting. Zo merkt het autoverkeer fietsers
en voetgangers al van ver op. Een mooie vooruitgang voor de nachtelijke
verkeersveiligheid.

Recordinvesteringen in Lierse sport
Stad koopt gronden voor
voetbalterreinen Hoge Velden

Nieuwe sporthal Atheneum
In 2018 start de bouw van
een derde stedelijke sporthal,
aan de Gasthuisvest op het
terrein van het Atheneum.
Deze polyvalente hal biedt
ruimte aan verschillende
clubs. Lierenaars en hun
kinderen zullen dus in
eigen stad kunnen sporten.
De sporthal zal bovendien
beschikken over 54 eigen
parkeerplaatsen.

Uitbreiding sporthal Spui
Lier investeert ca. 1 miljoen
euro in de uitbreiding van
sporthal ’t Spui op de KTAsite. Op deze manier krijgen
de turnkringen Lierse en
Lyra net als afdeling Dans
van de SAMWD een eigen
stek.

Marc Franquet

lier@n-va.be

Onze jeugd heeft hoge
nood aan voetbalvelden.
Het dossier-Hoge Velden
werd na vele jaren zonder
vooruitgang door dit
stadsbestuur eindelijk
aangepakt. De aankoop en
onteigening van de nodige
gronden draait op volle
toeren. Een nieuw stedelijk
voetbalcomplex komt nu
écht dichtbij voor jeugd- en
liefhebbersploegen.

Tim Van Keer

Rik Pets

En toch dalen de schulden…
Veel stadsbesturen gooien
met geld als de verkiezingen
naderen. Niet zo in Lier.
Ondanks alle investeringen
zullen we de schulden blijven
afbouwen. Want de N-VA
kijkt naar de toekomst!

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Sprokkels uit
Lier en Hooikt
Onze Lierse N-VA-ploeg op de Palliete

De fontein op de Vismarkt is niet alleen mooi en
goedkoop, maar zorgt ook voor een propere Binnennete
vol leven.

rjogging.

De publieke barbecue
in het stadspark werd door
schepen Rik Verwaest
feestelijk geopend.
Voortaan kan je genieten
in het groen mét een
lekker stukje vlees!

Voor het eerst gaf de stad bouwende jeugdbewegingen stevige financiële steun. Het resultaat
mag er zijn: zowel in Lier als Hooikt wordt gebouwd aan moderne en veilige lokalen. Proficiat
aan al die vrijwilligers!
Onder impuls van N-VA-minister van Dierenwelzijn
Ben Weyts maakt Vlaanderen een einde aan het
onverdoofd slachten. Om dat te vieren werd getoost
met de bekende Lierse schapenkopmokken!

Minister van Mobiliteit Ben Weyts, gedeputeerde Luk
Lemmens en schepenen Wollants, Verwaest en Herijgers
geven het startschot voor de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur. Een fietsbrug over het spoor en een
tunnel onder de Ring verbinden de fietsostrades van
Antwerpen en Lint met Lier.

www.n-va.be/lier

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT

302,4

miljard
in 2016

Aantal
vacatures

+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

www.n-va.be/deveranderingwerkt
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

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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