4

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

Genieten in het groen
Als echte Pallieters genieten de Lierenaars graag van het leven. Schepen Rik Verwaest investeerde in heel wat in mooie recreatieplekjes in
het groen. Kijk maar eens!

En binnenkort:
• Een nieuw speelbos aan Pallieterland
• Een nieuw skateterrein aan het Moevement”
• Een wijkspeeltuintje op Kloosterheide
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Jong N-VA rolt rode
loper uit voor fietspad
Aarschotsesteenweg

Het avontuurlijk speelpark Jungelhoeff

Volgend jaar worden fietspaden aangelegd langs de Aarschotsesteenweg. Eindelijk veilig fietsen tussen Lier en Koningshooikt!
Na 25 jaar loze beloftes maakt N-VA het verschil. Jong N-VA rolde
alvast de rode loper uit voor deze prachtige realisatie.

Een reizende voetbalkooi

Licht in het donker
op de Vesten!
Minipitches aan Sion, Anton Bergmann-laan
en Sportvelden

De laatste fase van de Vestenverlichting werd afgewerkt. Van Spuihuis
tot aan het Stadspark wandel, loop en fiets je vanaf nu in het licht.
Veilig en vlot over onze groene long dus!

Een speelbos op de KTA-site

De lichten branden van zonsondergang tot 22u en vanaf 6u. De
lampen zijn speciaal gekozen om het dierenleven op de Vesten niet te
schaden.

Een interactieve voetbalmuur en
fitnesspark aan het Moevement

Samen smullen aan de publieke
barbecue in het stadspark

Speeltuin stadspark kreeg er zonnetenten, een
vertelhuisje en kinderhoek Kabouterland bij

lier@n-va.be

Feesten op de evenementenweide

Een nieuw speeltuintje in de Lijsterstraat

Fietsostrade maakt van
Lier fietsknooppunt
Een sterk N-VA-trio
maakte werk van de
Lierse Fietsostrade.
Schepen Bert Wollants,
gedeputeerde Luk
Lemmens en minister
Ben Weyts zorgen
voor DE grootste
investering in Lierse

fietsinfrastructuur
ooit. In 2019 gaat de
schup in de grond!
Onze stad wordt zo
een echte draaischijf
voor de Fietsostrades.
Lier-Antwerpen zal
amper nog een half
uur trappen zijn. De
aansluiting op het
station wordt verzekerd door een tunnel onder de Ring en een
brug over de spoorlijnen. In een latere fase krijgt ook de stationsomgeving een nieuwe fietstunnel.
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Lierse voetbalclubs delen terreinen

15de 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.

Contact:

Het faillissement van Lierse SK zorgde voor sportieve uitdagingen. Zo
moest de uitgebreide jeugdwerking
van Lierse elders onderdak vinden.

Toon Vaessens – 0479 80 34 09 toon.vaessens@n-va.be
Wim Theunis - 0473 11 53 82 wim.theunis@n-va.be

Kaarten:

Volwassenen: 15 euro / Kinderen van 4 tot 10 jaar: 10 euro

“Burgemeester Frank
Boogaerts bracht beide
Lierse clubs aan tafel.
Met succes!”

Inschrijven:

Ten laatste op maandag 3 september

Onder impuls van onze burgemeester Frank Boogaerts werd een
mooi akkoord bereikt: de jeugd van
Lyra-Lierse en Lierse Kempenzonen
delen de OCMW-terreinen in Kessel
volgens een overeengekomen tijdsschema. Een mooi voorbeeld voor de
Hoge Velden binnen enkele jaren!

Waar: Het tuinfeest vindt plaats in Lier op een mooie grasweide aan de Kromme Ham, tussen de nummers 67 en 89
(wijk Kloosterheide).

Sticker redt huisdieren bij brand

N-VA voor een warme en sociale stad
Lier moet een warme stad blijven. Ouderen,
zieken of gehandicapten verdienen de beste zorg.
N-VA wil dat wie hulp
nodig heeft die zo snel mogelijk krijgt.
 De stad stimuleert zorgbehoevenden om zoveel
mogelijk deel te nemen aan het sociaal leven.
Vervoer vanuit rust- en verzorgingstehuizen
wordt ondersteund.
 We bouwen dienstencentra Schoppeke en de
Waaier verder uit en en behouden antennepunten
Rosmolen, de Kroon en de Komeet
 Geen verhoging van de ligdagprijs boven
indexering in het WoonZorgCentrum

Ons sociale vangnet mag echter geen hangmat
worden. Weer op eigen benen staan moet altijd
het doel zijn. Hulp moet gaan naar wie het écht
nodig heeft.

De stad verdeelt samen met de Vlaamse regering gratis huisdierenstickers. Met die sticker zien hulpdiensten in één oogopslag
hoeveel en welke dieren in de woning aanwezig zijn. Zo kunnen ze bij brand ook de huisdieren redden.
Schepen van Dierenwelzijn Rik Pets zorgde voor 1000 gratis stickers. Wil jij er ook één? Stuur een mailtje met je naam en adres
naar lier@n-va.be en we bezorgen het je graag!

 De stad activeert schoolverlaters en leefloners. We
bieden jobervaringstrajecten aan binnen de stad.
 Een antifraudecel controleert op sociale fraude,
zodat de beschikbare middelen terecht komen bij
wie het écht nodig heeft.
 Leefloners die geen werk zoeken of opleiding
volgen dragen hun steentje bij via verplichte
gemeenschapsdienst. Dat geldt ook voor
asielzoekers.

 Een nieuw sociaal restaurant op een goed
bereikbare locatie
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