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

Een lagere en rechtvaardige IVAREM-bijdrage
Een sociale en rechtvaardige verlaging van de IVAREM-bijdrage: met dat voorstel trekt N-VA naar de kiezer.
Naast een algemene verlaging maakt ons plan het voor alleenstaanden of éénoudergezinnen een stuk rechtvaardiger.

Ons voorstel: De jaarlijkse IVAREM-bijdrage van 54€
per gezin wordt verlaagd als volgt:
☐☐ 19€ voor alleenstaanden
☐☐ 39€ voor koppel
☐☐ 5€ per minderjarig kind of extra bewoner
….En maximaal 49€ per gezin
Voor de grote groep alleenstaanden wordt de kost dus meer dan gehalveerd. Ook voor een gemiddeld Liers gezin daalt
de kost met meer dan een derde. Voor iedereen dus een aanzienlijke besparing!
Dit betekent dat de stadskas meer moet bijdragen aan de huisvuilverwerking. Maar ons voorstel is rechtvaardig én betaalbaar. Elke partij die belooft de IVAREM-bijdrage volledig af te schaffen moet ook zeggen hoe ze dat betalen: het afvaltarief
gevoelig verhogen? Minder investeren in straten en voetpaden?

Diftar: OCT’s moeten werken of leverancier betaalt
De ondergrondse Diftar-afvalcollectoren vertonen nog altijd technische mankementen. IVAREM treedt hiertegen
onvoldoende op. N-VA stelt daarom voor dat de stad zélf het contract beheert met de OCT-leverancier. Een defect OCTsysteem betekent dan een boete voor de leverancier. Het akkoord van IVAREM hiermee is voor N-VA een vereiste voor een
verdere samenwerking.
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Schup in de grond met N-VA

Ambitieus investeringsplan voor Lier en Hooikt
De grootste investering ooit in ons openbaar domein: 22 miljoen
euro op zes jaar. Investeren in wat voor onze inwoners écht telt:
meer dan 50 heraangelegde straten, 20 kilometer aan vlot wegdek
met comfortabele voetpaden en 5 veilige fietspaden. Met dat plan
voor Lier en Koningshooikt trekt de N-VA naar de gemeenteraadsverkiezingen.
Waarom nu? Door de werken aan de Ring was het niet aangewezen
ook de binnenstad open te leggen. Bovendien moesten we eerst de
schuldenberg van 82 miljoen aanpakken. Die is nu met 10% afgebouwd. Deze winst wil de N-VA nu terug investeren in onze stad.
Geen loze beloftes! De N-VA doet niet mee aan vage beloftes of
luchtkastelen. Ons voorstel is ambitieus, maar haalbaar. Zonder de
schulden te verhogen of extra belastingen.

Een kleine greep uit het uitgebreide plan:
Met de Berlarij, Guldensporenlaan en Eeuwfeestlaan krijgen
drie van onze langste straten eindelijk hun heraanleg.
Ons historische Begijnhof zal terug schitteren.
De hele wijk rond sporthal Komeet wordt aangepakt.
Veemarkt en wijk Pettendonk worden volledig opgewaardeerd.
Riolering en veilige fietspaden voor wijk Kloosterheide
In Koningshooikt veilig fietsen langs Aarschotsesteenweg
en Mechelbaan.
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“Zit jouw straat
hier niet bij? Geen
nood! Naast volledige
heraanleg blijven we ook
investeren in het gewone onderhoud van voetpaden, kasseien en asfalt. Daar wordt
jaarlijks ruim 250.000€
voor ingeschreven.”

Vanaf juni: elke maand gratis ophaling roze zak!
De gratis ophaling van de roze zak is een schot in
de roos. Sinds de invoering werden al honderden
tonnen plastic opgehaald. Goed voor het milieu én uw
portemonnee! Toch dreigden de roze zakken slachtoffer
te worden van hun eigen succes: veel mensen hadden
onvoldoende plaats om alle zakken te bewaren. In
de zomer zorgde de lange bewaring soms ook voor
reukoverlast.
Schepen Lucien Herijgers komt nu met de oplossing: de
tweemaandelijkse ophaling wordt verdubbeld. Vanaf
nu worden je roze zakken elke maand opgehaald. En het
blijft gratis!
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Het volledige investeringsplan:

Schepen van Afval Lucien Herijgers en raadsleden Hilde
De Koninck en Christina Wagner: blij met maandelijkse
ophaling van de roze zak

2018: Sint-Gummarusstraat, Kanunnik
Davidlaan, Leike, Senthout, Spekkestraat

2021: Sterrenstraat, Komeetstraat, Maanstraat,
Boomlaarstraat, Bosstraat, Eeuwfeestlaan (helft
richting Guldensporenlaan)

2024: Volmolenstraat, Kloosterstraat, Bril,
Kattenstraat, Deensestraat, Eeuwfeestlaan
(dl richting Antwerpsesteenweg)`

2019: Ros Beiaardstraat, Veemarkt (incl fietspad
Hoogveldweg - Veemarkt – Zaat – Jaagpad Zaat),
Marnixdreef, Fortweg, Schollebeekstraat

2022: Begijnhof (11 straten!), fietspad Mechelbaan,
Vogelzang, Huibrechtstraat, Koning Albertstraat

2025: Guldensporenlaan, Berlaarsesteenweg buiten
de Ring

2020: Berlarij, Pastoriestraat, nieuwe ontsluitingsweg
station, Tramweglei, fietspaden Aarschotsesteenweg,
Dorpstraat

2023: Werf, Pettendonk, Molenstraat, Woudstraat,
Mijl, fietspaden Kesselsesteenweg, Pieter Breugellaan
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Veilig thuis in Lier en Hooikt: met N-VA 25% minder
criminaliteit

De N-VA in actie

De N-VA beloofde de Lierenaar een kordaat veiligheidsbeleid.
En we hielden woord! Sinds N-VA aan het roer kwam daalde het
aantal misdrijven in onze stad met een kwart.
Burgemeester Frank Boogaerts tekende als hoofd van de politie
het succesvolle veiligheidsbeleid mee uit.
“Lier en Hooikt zijn er veiliger op geworden. Maar ons werk is
nog niet af, want we blijven investeren. Het ANPR-cameraschild
is actief. Ook ons vast cameranetwerk is uitgebreid én voorzien
van ultramoderne camera’s: zo kunnen we daders nog beter
herkennen, ook ‘s nachts.”

✓✓ ANPR-cameraschild

Op 12 mei fleurde N-VA de zaterdagmarkt op met onze jaarlijkse Moederdagactie.

✓✓ Ultramoderne nieuwe camera’s

Burgemeester Frank Boogaerts zorgde voor een kordaat
veiligheidsbeleid. Met succes!

✓✓ Uitbreiding cameranetwerk aan
Moevement en Paardendrink

Grote Markt definitief beschermd als stadsgezicht
Vlaams minister-president Geert Bourgeois
(N-VA) erkent de Lierse Grote Markt als beschermd stadsgezicht.

Schepen Bert Wollants en burgemeester Frank Boogaerts plaatsen de eerste openbare bebloeming. Lier en Hooikt worden in
een fleurig jasje gestoken!

Heel wat fietsoversteken werden al verlicht in Lier en Hooikt.
Mooi werk van schepen Bert Wollants!

Ook delen van de Vismarkt en het Felix Timmermansplein worden beschermd.
Schepen van Erfgoed Rik Verwaest is blij met
de erkenning: “Onze Grote Markt is uniek
erfgoed, maar helaas was het respect soms ver
te zoeken.
Men liet haar ontsieren door moderne nieuwbouw of schreeuwerige reclame. Dat wordt nu
voorgoed onmogelijk. Het historische hart van
Lier is eindelijk beschermd!”
Schepen van Erfgoed Rik Verwaest is blij met de bescherming van de Grote Markt.
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N-VA gaat voor een stedelijk jeugdvoetbalcomplex op de Hoge Velden en een kunstgrasveld in Hooikt.
Meer daarover in onze volgende editie!
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