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Eén jaar voor de verkiezingen

Veel gedaan,
nog veel te doen
De eerste editie was een succes!

Opnieuw nieuwjaarsreceptie Koningshooikt
21 januari om 11 uur
De Laag
Dit jaar kreeg Koningshooikt voor het
eerst haar eigen stedelijke nieuwjaarsreceptie. Dat werd door de
Hooiktenaren gesmaakt, zo bewees
de massale opkomst. Daar willen
we een jaarlijkse traditie van maken.
Iedereen is welkom op zondag 21
januari vanaf 11 uur op De Laag. Na
een woordje van onze burgemeester
Frank Boogaerts volgen een hapje en
een drankje.

Fractieleidster Annemie Goris is blij
met de terugkeer van de nieuwjaarsreceptie in Hookt.

Nieuwjaarsreceptie Lier
7 januari om 11 uur
Grote Markt
Wie er graag bij is in Lier, kan op
zondag 7 januari om 11 uur op de
Grote Markt het nieuwe jaar goed
inzetten.

Het is al weer vijf jaar geleden dat ik de eer
had jullie burgemeester te mogen worden.
Dat betekent dat we bijna aan het einde zijn
van deze bestuursperiode.
In wielerjargon zou
men zeggen dat de meet
in zicht komt. Ook het
laatste stuk van de etappe
staan we vol op de trappers. Een makkelijk ritje
was het niet. We vertrokken met lekke banden:
een enorme schuldenberg,
bloedrode begrotingscijfers en mobiliteitschaos
dankzij de Knip. Dat was
onze erfenis in 2012.
Met hard werken geraakten we weer op koers.
Jaarlijks dalen de schulden en toch investeren we
volop. Veilige fietspaden,
twee extra sporthallen,
het cameraschild, gratis
half uur parkeren, verlichting van de Vesten,
bruisende evenementen,
nieuwe jeugdlokalen,
startpremie voor winkels,
gratis ophalen van de roze
zak… en dat allemaal
zonder de belastingen te
verhogen!

Tot u spreekt dus een fiere
burgemeester. Maar ons
werk is niet af. De vorige
bestuursploegen verspilden miljoenen euro’s aan
dure prestigeprojecten.
Intussen verzakten straten en riolen. Jaren verwaarlozing kan je niet op
één termijn rechttrekken.
De spade moet dringend
in de grond, zónder nieuwe schulden te maken!
N-VA heeft bewezen veel
te kunnen met weinig
geld. Wij staan voor zuinig en verstandig beleid.
U beslist in 2018: zetten
we dat verder of sukkelt
onze stad weer in chaos,
onveiligheid en verspilling? Ik ben zeker dat uw
keuze snel gemaakt zal
zijn.

Dankzij zuinig beleid zijn schulden
gedaald zonder belastingverhoging.

Meer sportmogelijkheden door
twee extra sporthallen.

Een cameraschild voor een veiliger
Lier.

Verlichting van de Vesten.

30 minuten gratis parkeren.

“N-VA staat voor zuinig en verstandig beleid.
U beslist in 2018: zetten we dat verder of
sukkelt onze stad weer in chaos, onveiligheid
en verspilling?”

Frank Boogaerts, burgemeester
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Zorgwonen in
de Gendarmerie
Voorzitter Jan Hauwaert (N-VA)
opent De Gendarmerie, een project
van de Lierse Maatschappij voor
Huisvesting. De voormalige gebouwen
van rijkswacht en politie toverde men
om tot woningen voor mensen met een
beperking. De overige appartementen
zijn voorbehouden voor senioren.
Dankzij projecten als de Gendarmerie
en het Withof kunnen zorgbehoevende
Lierenaars en Hooiktenaars eindelijk
in de eigen gemeente blijven wonen.
 ankzij projecten zoals de Gendarmerie kunnen zorgbehoevende Lierenaars en
D
Hooiktenaars eindelijk in de eigen gemeente blijven wonen.

Schepen van Jeugd Rik Verwaest zat afgelopen zomer niet stil.

Er kwam heel wat groene speelruimte bij.
Kijkt u mee?
“En in 2018: een speciale ruimte in speeltuin
Stadspark voor de allerkleinsten!”
Rik Verwaest, schepen van Jeugd

Een groot, groen speelpark op de Dungelhoeff.

Spelen in
Lier en
Hooikt

S peciale speeltoestellen voor
kinderen met een beperking.

lier@n-va.be

E en gezellige wijkspeeltuin in de Lijsterstraat, samen met
onze Hooiktse Jong N-VA’er Xander De Vos en schepen
Lucien Herijgers
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Groen wonen tussen Liers erfgoed:
project Normaalschool

Leegstand dreigde voor de Normaalschool. Gelukkig kocht de
stad onder impuls van N-VA deze enorme site aan. Nu onthullen we de plannen: tussen Berlarij en Looks komt een groene
oase met behoud van de historische gebouwen. Zo geeft de stad
het goede voorbeeld van duurzame stadsontwikkeling. Een
echte meerwaarde voor de westkant van onze stad!

19 000 bezoekers voor
Davidsfondswandeling
De Zomerzoektocht van het Davidsfonds was een daverend
succes. Het initiatief van schepen van Toerisme Rik Verwaest
bezorgde heel wat horecazaken en toeristische attracties een
topzomer! De bezoekers zelf waren vol lof over ons prachtige
Lierke Plezierke.

 innenkort staan er 1 000
B
nieuwe bomen in Spuibos.

1000 nieuwe bomen in

Spuibos

In maart werden naast de Spuivest 40 instabiele bomen
gerooid. Hoognodig voor de veiligheid van passanten en
omwonenden. Nu verrijst op deze plek een gloednieuw bos.
Schepen Bert Wollants voorziet er maar liefst 1 000 nieuwe
aanplantingen. Er wordt gekozen voor inheemse bomen,
goed voor dier en mens. Binnenkort vind je in het Spuibos
dus zomereik, beuk, linde, zoete kers, hazelaar…

Veilig fietsen naar
Koningshooikt:
eindelijk doorbraak
De Aarschotsesteenweg is de belangrijkste verbinding tussen Lier en Koningshooikt. Jammer
genoeg ligt naast deze drukke weg alleen een
smal en onveilig fietspad. Nu is er eindelijk een
doorbraak om dat probleem aan te pakken.

“Eindelijk veilig fietsen
naar Koningshooikt dankzij
brede fietspaden.”
Bert Wollants
Schepen van Mobiliteit

V anaf de brug tot aan de Liersebaan
worden de smalle fietsstrookjes
vervangen door comfortabele fietspaden
van twee meter breed.

Al sinds 1994 zijn er plannen om hier iets aan te doen. Door
juridische procedures werd de aanleg echter keer op keer
uitgesteld. Het dossier zat muurvast. Schepen van Mobiliteit Bert Wollants kon in overleg met de Vlaamse overheid
eindelijk een doorbraak forceren in dit dossier. De nieuwe
plannen werden intussen goedgekeurd. Vanaf de brug tot
aan de Liersebaan worden de huidige fietspaden vervangen
door fietspaden van twee meter breed aan beide kanten van
de weg.
De plannen werden al voorgelegd aan de bewoners. Nu kan
worden gestart met de nodige onteigeningen. Zodra die
zijn gebeurd kan eindelijk de schop in de grond voor veilige
fietspaden aan de Aarschotsesteenweg.

www.n-va.be/lier

“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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