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Veilig thuis in  
een welvarend  

Lier en Koningshooikt

Het N-VA-programma 2019-2024
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Beste stadsgenoot,

Wat heeft het N-VA-programma 2018 u te bieden voor de volgende zes jaar? Dat leest u hier. Ons 
verkiezingsprogramma is het resultaat van een lang traject vol dialoog, onderzoek en creativiteit. 
Een handleiding om elke inwoner een veilige thuis te bieden in een welvarend Lier en Hooikt.
Toch is dit programma kort en krachtig. Heel wat minder lang dan dat van andere partijen. Omdat 
wij weinig te vertellen hebben? Integendeel! De N-VA heeft een sterk verhaal voor Lier&Hooikt. 
Maar bij ons geen dikke catalogus vol wilde plannen en cadeautjes. Van al die mooie beloftes komt 
nadien toch nooit iets in huis. Aan zulk bedrog doet de N-VA niet mee.

Het programma dat wij u bieden is kort en krachtig, maar vooral realistisch en dus verantwoord. 
Wij verkopen geen luchtkastelen. Elk plan dat u hier leest is goed nagerekend: het gaat om 
betaalbare investeringen waaraan iedere Lierenaar en Hooiktenaar iets heeft. De N-VA maakte 
onze doodzieke stadskas weer gezond. Dat willen we zo houden.
Met een stem voor N-VA kiest u dus voor een ambitieus maar ook een gezond beleid op maat van 
Lier en Hooikt!

Veilig thuis in een welvarend Lier & Hooikt
Het ambitieus én verantwoord N-VA-programma 2019-2024

“Elk plan dat u hier leest  
is goed nagerekend”

Piet De Zaeger,  
voorzitter

Frank Boogaerts, 
burgemeester en lijsttrekker
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Onze zesklapper voor een veilig en 
welvarend Lier&Hooikt:

1. De schup in de grond:  
We investeren 22 miljoen € in straten 
en fietspaden in plaats van dure 
prestigeprojecten. Goed voor meer dan vijftig 
heraangelegde straten, twintig kilometer aan 
vlot wegdek en voetpaden en maar liefst vijf 
veilige fietspaden. 
 

2. Grenzen aan de groei:  
Lier moet een stad op mensenmaat blijven. 
Hoogbouw wordt strikt begrensd, nieuwbouw 
moet zich aanpassen aan het karakter van de 
omliggende wijk. 
De stad remt grote nieuwbouwprojecten af 
door ontwikkelaars te laten meebetalen voor 
de opwaardering van de wijk. 
 

3. Groene longen: 
We vergroenen onze stad door minstens 
10.000 bomen en struiken aan te planten. 
Bloemenweides en bebloeming brengen kleur 
in de straten.  
Een nieuw speelbos en nieuwe 
wijkspeeltuintjes laten ons genieten in het 
groen. We voeren een diervriendelijk beleid.

4. Lier Winkelstad: 
Onredelijke huurprijzen zorgen voor 
leegstand. Daarom verdubbelen we de 
leegstandtaks op winkelpanden.  
Wie een zaak start in het kerngebied krijgt een 
premie. Nieuwe winkelruimte langs de Ring of 
aan de uitvalswegen leggen we aan banden. 
 

5. Sporten in eigen stad: 
De stad maakt van de Hoge Velden een 
stedelijk jeugdvoetbalcomplex voor alle Lierse 
ploegen.  
Er worden 7 voetbalpleinen met omkadering 
gerealiseerd. Ook de jeugdwerking van Hooikt 
wordt ondersteund. 
 
 

6. Een rechtvaardige afvalfactuur 
We verlagen de afvaltaks, ook voor 
alleenstaanden. Voor hen wordt de taks meer 
dan gehalveerd. Een gemiddeld gezin zal meer 
dan een derde minder betalen.  
We nemen zelf het beheer van de OCT’s over 
van IVAREM en sanctioneren de leverancier 
bij slecht functioneren. 
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In dit programma leest u de toekomstplannen van N-VA voor Lier en Hooikt. 
Maar daden spreken luider dan woorden. De voorbije zes jaar stelden wij orde 
op zaken. Met weinig geld deden we bijzonder veel. Dat bewijzen de cijfers zwart 
op wit. Een kleine greep uit onze realisaties:

 

 

Veiligheid:  
Onder burgemeester Frank Boogaerts daalde de criminaliteit met 
maar liefst 25%! Het nieuwe cameraschild beschermt onze stad tegen 
rondtrekkende criminelen. 
 

Schuldafbouw:  
In 2012 had Lier een schuldenberg van 82 miloen euro en begrotingen 
zwaar in het rood. Schepen Anja De Wit betaalde bijna 10% schulden 
versneld af en boekte alleen maar overschotten. 
 

Fietsen: 
De Antwerpsesteenweg, Sander De Vos-straat en Putsesteenweg kregen 
ruime fietspaden. De Vesten werden verlicht. Veilige fietsverbinding naar 
Koningshooikt komt er in 2019. 
 

Roze zakken:  
De roze zak voor plastics wordt gratis opgehaald. Goed voor het milieu 
én uw portemonnee. Schepen Lucien Herijgers verdubbelde naar een 
maandelijkse ophaling.

10 stappen vooruit voor Lier&Hooikt
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Sport&spel:  
Twee gloednieuwe sporthallen staan in de steigers. Op de Hoge Velden werd 
grond verworven voor een jeugdvoetbalcomplex. Onze jeugdbewegingen 
kregen steun bij hun bouwplannen. 
 

Parkeren:  
Het gratis “Liers Kwartiertje” parkeren werd verdubbeld naar een Liers Half 
Uur. Makkelijk voor wie snel even in het centrum moet zijn. Dit initiatief 
van schepen Bert Wollants is een enorm succes. 
 

Winkelpremie:  
De stijging van de winkelleegstand werd tegengegaan met de starterspremie. 
Die zorgde in totaal voor 28 nieuwe winkels in het centrum. 
 

Vlot op de afspraak:  
Het stadskantoor werkt op afspraak. Geen urenlange wachtrijen meer, maar 
meteen geholpen! Dit succesvolle systeem van schepen Rik Pets werd al door 
veel gemeenten gekopieerd. 
 

Schoon Lier:  
Bezoekers en fiere Lierenaars kunnen hun hart ophalen in het nieuwe 
Stadsmuseum. Ons prachtige toerismekantoor in het stadhuis is een enorm 
succes. Mooie projecten van schepen Rik Verwaest. 
 

Sociaal:  
De stad investeerde meer in sociaal beleid. Wie hulp nodig heeft krijgt 
die ook. Rusthuis Paradijs is niet langer verlieslatend, het nieuwe 
dienstencentrum ’t Schoppeke is een schot in de roos!



Programma
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Wegen 
 ✓ De schup in de grond: we investeren prioritair 

22 miljoen € in straten en fietspaden in plaats 
van dure prestigeprojecten.

 ✓ Nieuwe kasseistraten waar mogelijk laten 
invoegen zodat de kasseien niet loskomen en 
beter kunnen worden gereinigd

 ✓ Een vrij toegankelijk oefenterrein voor wie leert 
autorijden.

Fietsen
 ✓ Met fietsstraten krijgt de fietser waar mogelijk 

voorrang op het autoverkeer.
 ✓ Veilige fietstrajecten doorheen de stad, 

met efficiënte en zuinige verlichting op de 
fietsoversteken en langs de Vesten.

 ✓ Het fietspad Aarschotsesteenweg tussen 
Koningshooikt en Lier wordt in 2019 eindelijk 
gerealiseerd.

 ✓ Ruimte voor de fiets in het straatbeeld: meer 
fietsenstallingen, fietskluizen voor bewoners in 
de binnenstad en openbare fietspompen.

 ✓ De fiets stimuleren voor het schoolverkeer: 
een fietsbeloonsysteem moedigt scholieren 
aan voor de fiets te kiezen. De stad zorgt voor 
veilige schoolroutes.

 ✓ De Vesten worden op zaterdagnamiddag 
opengesteld voor fietsers. Op zondag blijven ze 
voorbehouden aan wandelaars.

Parking
 ✓ Met voordelige bons kunnen handelaars 

hun klanten korting geven op hun volgende 
parkeerbeurt.

 ✓ Het succesvolle Liers Half Uurtje wordt 
gepromoot als dé manier voor een snel bezoek 
aan het centrum.

 ✓ Het aantal parkeerplaatsen in de stad wordt 
behouden en waar mogelijk uitgebreid. Nieuwe 
projecten moeten voorzien in een ruim 
aanbod aan eigen parking, zoveel mogelijk 
ondergronds.

 ✓ Met de sticker ‘Zorgparkeren welkom!’ kunnen 
bewoners zorgverstrekkers toestaan korte tijd 
voor hun garage te parkeren.

Voetgangers
 ✓ De vrije doorgang voor voetgangers en mensen 

met een beperking op de voetpaden wordt 
streng bewaakt en afgedwongen.

 ✓ Bij elke straatvernieuwing maken we maximaal 
ruimte voor voetgangers en mensen met een 
mobiele beperking.

 ✓ Het netwerk Trage Wegen wordt verder 
uitgebreid: groene en rustige verbindingen 
zonder verkeer.

Openbaar vervoer
 ✓ Rusthuizen en dienstencentra worden 

aangesloten op busvervoer van en naar het 
centrum tijdens de zaterdagmarkt of bijzondere 
piekmomenten.

 ✓ De NMBS vernieuwt het station en de perrons

Mobiliteit &  
Openbare werken



lier@n-va.be8

 ✓ We vergroenen de stad door minstens 
10.000 bomen en struiken aan te planten. 
Ongebruikte gronden worden ingeschakeld 
als bloemenweides. De openbare bebloeming 
wordt uitgebreid.

 ✓ De natuurreservaten aan de stadsrand 
worden uitgebreid en samen met Natuurpunt 
opengesteld voor wandelaars.

 ✓ We leggen grenzen aan de groei. Hoogbouw 
wordt strikt begrensd, nieuwbouw moet zich 
aanpassen aan het karakter van de omliggende 
wijk. De stad remt grote nieuwbouwprojecten 
af door ontwikkelaars te laten meebetalen voor 
de opwaardering van de wijk.

 ✓ Meer werkgelegenheid in de stad met 
bedrijventerreinen die focussen op activiteiten 
die maximaal jobs opleveren.

 ✓ Het voormalige kerkhof Mechelsesteenweg 
wordt een landschapspark met respect voor het 
funerair erfgoed.

 ✓ Onze kerkhoven worden stijlvol en 
natuurvriendelijk beheerd.

 ✓ Verenigingen kunnen bijverdienen met taken 
van openbaar nut (groenbeheer, zwerfvuil, 
bedelingen publicaties…).

Openbaar domein

 ✓ Uitgebreidere openingsuren van onze loketten 
verhoogt de service voor de burger.

 ✓ De loketwerking op afspraak is een succes. Ze 
wordt permanent geëvalueerd en waar mogelijk 
verbeterd.

 ✓ De stad communiceert in begrijpelijk en helder 
Nederlands. 

 ✓ We gebruiken sociale media om vlot in dialoog 
te gaan met de burger maar waken  erover dat 
ook wie geen internet gebruikt volledig en 
tijdig wordt geïnformeerd.

 ✓ Adviesraden zijn een belangrijke partner voor 
het beleid. Het stadsbestuur voert een actieve 
wisselwerking met de raden, die breed en divers 
worden ingevuld.

Dienstverlening &  
bestuur
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 ✓ Het cameraschild beschermt Lier en Koningshooikt tegen inbrekers en andere criminelen.
 ✓ Het BuurtInformatieNetwerk-systeem wordt extra ondersteund voor meer veiligheid in de wijk en 

winkelstraat.
 ✓ Extra mobiele camera’s geven lik op stuk aan sluikstorters en vandalen.
 ✓ Hardrijders worden gesensibiliseerd én aangepakt met waarschuwingsborden en mobiele flitsers.
 ✓ Fietsdiefstallen worden aangepakt met inzet van traceerbare lokfietsen.
 ✓ De stad geeft ruimte aan straatkunst, maar illegale graffiti wordt aangepakt.
 ✓ Aanspreekbare en herkenbare wijkagenten.
 ✓ Productie, handel én gebruik van drugs wordt krachtig bestreden, met focus op de bescherming van 

minderjarigen tegen drugs.
 ✓ Ons politiekorps wordt uitgebreid en optimaal uitgerust. 

 

Dierenwelzijn

Veiligheid

 ✓ Een extra hondenweide wordt een echte hondenspeeltuin
 ✓ Onze politie- en milieudienst zien streng toe op dierenwelzijn 
 ✓ Gezonde zwerfhonden en -katten die de stad naar het asiel voert worden niet afgemaakt  
 ✓ De stad voert  een bijenvriendelijk beleid
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 ✓ Het gemeentehuis wordt grondig opgefrist en 
het dak geïsoleerd.

 ✓ De rondgang rond de kerk wordt opgeschoond, 
verlicht en ingericht als dorpsparkje.

 ✓ Op het woonuitbreidingsgebied Beekstraat, 
Sportvelden en Liersebaan wordt de 
mogelijkheid bekeken om de bestemming 
daar om te zetten in ruimte voor een rust- en 
verzorgingstehuis.

 ✓ De dorpskern en de routes naar de 2 Hooiktse 
scholen veilig maken voor alle zwakke 
weggebruikers.

 ✓ Zwaar verkeer wordt uit de dorpskern geweerd 
via doorgedreven politiecontrole.

 ✓ Samen met de provincie wordt natuurreservaat 
Jutse Plassen verder uitgebouwd en ontsloten 
via Trage Wegen.

 ✓ De turn- en sportzaal van Koningshooikt wordt 
goed onderhouden voor intensief gebruik.

 ✓ Bijkomende mogelijkheden voor naschoolse 
opvang en vakantieopvang in Koningshooikt 
in samenwerking met lokale verenigingen en 
vakantiekampen. 

 ✓ De burgemeester, wijkagent en 
gemeentediensten zijn zichtbaar en 
aanspreekbaar voor de Hooiktenaar in hun 
eigen gemeentehuis.

Koningshooikt
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1. Jeugd
 ✓ Spelen in het groen in een nieuw speelbos
 ✓ Elk jaar minstens één nieuwe of volledig 

vernieuwde wijkspeeltuin.
 ✓ Een gezamenlijke studeerplek tijdens de 

examenperiodes.
 ✓ Een structurele lokalentoelage voor 

jeugdbewegingen via een stedelijk bouwfonds.
 ✓ Het aantal scholieren dat zonder diploma het 

onderwijs verlaat moet omlaag: de stad blijft 
inzetten op begeleiding van schoolverlaters.

 ✓ Het stadsbestuur waakt er samen met de 
schoolbesturen over dat Nederlands de voertaal 
blijft in de klas en op de speelplaats. 

2. Toerisme

 ✓ In samenwerking met Toerismepastoraal wordt 
de Begijnhofkerk  opengesteld voor toeristen.

 ✓ Lier zet zich op de kaart voor actieve toeristen 
door minstens 100 kilometer aan mooie fiets- 
en wandelpaden aan te bieden.

 ✓ Lier actief promoten voor bedrijfstoerisme en 
congressen.

 ✓ Historische figuren als Felix Timmermans 
en lokale geschiedenis krijgen een plek in het 
straatbeeld.

 ✓ Een volwaardige en goed uitgeruste 
mobilhomeparking zorgt voor extra bezoekers.

 ✓ Ook in het laagseizoen opent het 
toerismekantoor op piekmomenten en in 
weekends.

 ✓ De stad investeert in beter onderhoud en 
signalisatie van openbare toiletten. De app 
Hoge Nood geeft een snel overzicht van 
mogelijke toiletlocaties en de openingsuren.

3.  Erfgoed&Musea

 ✓ De restauratie van de Gummaruskerk en haar 
historische glasramen wordt verdergezet.

 ✓ De heraanleg en restauratie van ons historische 
Begijnhof. 

 ✓ Het Stadsmuseum brengt Liers verleden, Lierse 
kunstenaars en de Lierse kunstcollectie onder 
één dak.

 ✓ Historische gebouwen worden ’s avonds stijlvol 
en energiezuinig verlicht. 

Vrije tijd
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4. Evenementen
 ✓ Elke vijf jaar viert de stad een historisch 

Reuzenfeest met optocht. 
 ✓ Een stijlvolle nieuwjaarsreceptie in Lier én 

Koningshooikt.
 ✓ Grote Markt en Zimmerplein worden zoveel 

mogelijk opengesteld voor gezellige evenementen, 
marktjes en groepsbeleving. 

 ✓ Samen met de horeca maken we van Grote Markt 
en Zimmerplein een mobiel speelparadijs tijdens 
de zomervakantie.

 ✓ Uitgebreide en stijlvolle kerstverlichting in het 
centrum van Lier en Koningshooikt.

 ✓ Sfeervolle en spectaculaire Kerstmarkten in Lier 
en Koningshooikt,  gedragen door de lokale 
verenigingen. 

 ✓ De 11 juli-viering als volksfeest in 
Lier&Koningshooikt met Nederlandstalige 
muziek.

 ✓ Langs de invalswegen worden evenementen 
dynamisch aangekondigd. 

5. Sport
 ✓ De Hoge Velden worden een stedelijk 

voetbalcomplex waar Lierse jeugd en 
liefhebbersploegen terecht kunnen. Ook de 
terreinproblematiek van Hooikt wordt aangepakt 
met een kunstgrasveld.

 ✓ Het Skatepark en de Minigolf worden vernieuwd 
en uitgebreid.

 ✓ De Vesten worden gepromoot als groen 
loopparcours.

 ✓ Zuurstof voor onze sportclubs dankzij de nieuwe 
sporthallen op Gasthuisvest en Spui.

 ✓ De stad ondersteunt grote sportevenementen. 

6. Cultuur
 ✓ Vanaf 2023 een betaalbare uitbreiding en 

modernisering van CC De Mol op de huidige 
locatie met behoud van het polyvalent karakter.

 ✓ Lierische Kunsten en Cultuurmarkt samenvoegen 
tot één groot Liers Cultuurweekend.

 ✓ Een laagdrempelige gemeentelijke 
cultuurprogrammatie voor jong en oud. 
Onze stadsbibliotheek verder uitbouwen als 
gezellige literaire schatkamer. 
 

 ✓ Blijven investeren in kwalitatieve en betaalbare buitenschoolse kinderopvang.
 ✓ Ook private kinderopvang maximaal stimuleren en promoten.
 ✓ Ruimte voor extra buitenschoolse kinderopvang door samenwerking met sportclubs, scholen en 

kunstonderwijs.

Gezin
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Sociaal

 ✓ Een krachtige aanpak van leegstand en verkrotting door een stevige leegstandtaks.
 ✓ De verplichte quota op vlak van sociale woningbouw werden gehaald. Nieuwe projecten moeten vooral 

focussen op kandidaten met specifieke noden.

 ✓ De stad is de motor achter het activeren van schoolverlaters en leefloners. Dat gebeurt in samenwerking met 
VDAB, RVA en de sociale economie… We bieden leer- en ervaringstrajecten aan binnen de stad, ondermeer 
via de artikel 60-jobs.

 ✓ 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.

 ✓ De stad stimuleert zorgbehoevenden om zoveel mogelijk deel te nemen aan het sociaal leven. Vervoer vanuit 
rust- en verzorgingstehuizen wordt ondersteund.

 ✓ Het verder uitbouwen van dienstencentra Schoppeke en de Waaier en behoud van antennepunten Rosmolen, 
de Kroon en de Komeet.

 ✓ Geen verhoging van de ligdagprijs boven indexering in het WoonZorgCentrum.
 ✓ Een nieuw en modern sociaal restaurant op een goed bereikbare locatie.
 ✓ De stad promoot pleegzorg, orgaandonatie en bloed geven.
 ✓ De stad promoot de particuliere verpleeg- en verzorgingsaanbieders in Lier voor thuiszorg.
 ✓ De toegankelijkheid en betaalbaarheid van tandzorg in de stad wordt bewaakt door samenwerking met 

geconventioneerde tandartsen.
 ✓ Zorg- en steunvragen worden laagdrempelig en eenvoudig behandeld via het Sociaal Infopunt.

Wonen
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 ✓ Nieuwkomers dienen zich snel in te burgeren. 
De stad biedt hen een breed integratieaanbod 
op verschillende niveau’s. Nederlands 
leren is een absolute voorwaarde om snel 
ingeburgerd te geraken in onze samenleving  
en arbeidsmarkt. 

 ✓ Wij verwerpen elke vorm van discriminatie, 
positief én negatief. 

 ✓ Het verenigingsleven wordt aangemoedigd 
een inclusieve werking na te streven. Voor 
etnische eilandjes is er in onze stad geen 
plaats. 

Inburgering

Financiën & Lokale 
Economie

 ✓ De schuldenberg bouwen we verder af. Elke 
begroting moet sluitend zijn. We gaan verder met 
verstandige besparingen. De belastingen worden 
niet verhoogd.

 ✓ De nauwe samenwerking tussen stad, OCMW en 
politie bespaart heel wat geld.

 ✓ We blijven inzetten op gemotiveerd en bekwaam 
stadspersoneel.

 ✓ We blijven op zoek gaan naar subsidies van 
hogere overheden.

 ✓ We verdubbelen de leegstandtaks op 
winkelpanden om de huurprijzen te doen dalen. 

 ✓ Het kernversterkend beleid wordt voortgezet via 
dit premiesysteem, verhoging van het budget 
economie en actief promoten en aantrekken van 

nog niet aanwezige nichewinkels. Wie een zaak 
start in een leegstaand pand in het kerngebied 
krijgt een premie.

 ✓ Geen nieuwe ruimte voor baanwinkels aan 
Ring of uitvalswegen dankzij een strenge 
detailhandelsvisie.

 ✓ De ontwikkeling van de Normaalschool als 
gemengde site voor wonen, buurtwinkels en jonge 
starters zal de Berlarij en Berlaarstraat nieuw 
leven inblazen.

 ✓ De stad informeert Lierse bedrijven en handelaars 
maximaal bij stedelijke aanbestedingen.
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Financiën & Lokale 
Economie

 ✓  De stad speelt een voortrekkersrol wat betreft duurzaamheid. 
 ✓ Het patrimonium, eigen transportmiddelen en werkmateriaal, enz. van stad en OCMW wordt 

geëvalueerd; waar mogelijk aangepast met recente technieken aan nieuwe standaarden. 
 ✓ Bij het overwegen van nieuwe aankopen wordt duurzaamheid als belangrijke factor meegerekend.

 ✓ De jaarlijkse IVAREM-bijdrage van 54€ wordt hervormd en verlaagd: 19€/jaar voor alleenstaanden,  
39€ voor koppel en 5€ per extra inwoner, met maximum van 49€/jaar per gezin.

 ✓ De stad herziet het contract met IVAREM en neemt zelf het beheerscontract van de OCT’s over.  
Bij slecht functioneren van de collectoren wordt de leverancier gesanctioneerd.

 ✓ De afvalbakjes worden vaker geleegd, in het bijzonder in het weekend.

Afvalbeleid

Duurzaamheid
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Meer weten?  
Wil je graag mee werken aan de verandering?  
Contacteer ons op lier@n-va.be

Onze 33 straffe Lierenaars en Hooiktenaars op onze 
N-VA-lijst. Allemaal uw stem meer dan waard! 

1 
Frank 
Boogaerts

19 
Simon 
Rastelli

25 
Karel  
Michielsen

2 
Annemie 
Goris

20 
Martine  
Van der 
Kuylen

26 
Ilse  
Lam-
brechts

3 
Rik  
Verwaest

27 
Barbara 
Lauwers

4 
Ann-Sofie 
Van Den 
Broeck

15 
Marc De 
Keulenaer

16 
Charlotte 
Schwagten

7 
Rik Pets

21 
Xander  
De Vos

28 
Toon  
Vaessens

5 
Dirk Frans

17 
Jan 
Hauwaert

6 
Anja  
De Wit

8 
Jenny  
Van  
Damme

13 
Maurits  
De Smedt

14 
Lien Van 
Ooster-
wyck

9 
Marc  
Franquet

10 
Christina 
Wagner

11 
Tim  
Van Keer

12 
Mara Op 
de Beeck

18 
Peggy  
Mortel-
mans

22 
Sofie  
Theunis

23 
Jan 
De Wit

24 
Marleen 
Jacobs

29 
Piet  
De Zaeger

30 
Hilde  
De Koninck

31 
Ilse Van 
Wichelen

32 
Lucien  
Herijgers

33 
Bert  
Wollants


