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Scholieren op de fiets!
Bij de start van het schooljaar werd iedereen opgeschrikt door
ongevallen met jonge fietsers. Aandacht voor de zwakke weggebruiker, is geen overbodige luxe. Het standpunt van CD&V
over de nieuwe verkeerscirculatie en de gevolgen voor jonge
fietsers werd voldoend gekend. Wanneer in 2014 de werkzaamheden aan de Ring starten is er nog meer waakzaamheid nodig. Wij zijn ongerust over de mogelijke conflicten tussen het
toenemende autoverkeer in de stad en de fietsers op weg naar
school. Hopelijk is het stadsbestuur hierop voorbereid.
Lees meer hier, op pagina 4!

Scholieren op de fiets!
Meer inspraak gevraagd
We willen allemaal graag dat onze kinderen zich veilig met de
fiets kunnen verplaatsen in de stad. Scholen zijn daar enorm mee
bezig. Verkeerseducatie is een vast en verplicht onderdeel in het
leerplan.

Ook de ouders zijn hierbij erg betrokken. CD&V stelt vast dat het nieuwe
stadsbestuur niet echt meewerkt. Onlangs kregen enkele ouderraden, op een
gezamenlijke vraag, na lang wachten
een reactie van het stadsbestuur. Nog
voor het einde van vorig schooljaar zou

een evaluatie gebeuren en feedback
gegeven worden op een knelpuntenlijst
die de basisscholen presenteerden. We
hopen dat er nu echt werk gemaakt
wordt van een dialoog en dat het niet
blijft bij enkele cosmetische ingrepen.
Het inkleuren van iedere vrije plaats
als parkeerplaats, de afschaffing van
het derde betalerssysteem voor het
openbaar vervoer en het overal toelaten
van autoverkeer, getuigen van weinig

CD&V trots op nieuw
stadskantoor
Sinds 23 september is het
stadskantoor verhuisd naar de
Dungelhoeffsite aan de Baron
Opsomerlaan. CD&V heeft het
omvormen van de oude “Kadettenschool” tot een eigentijds
stadskantoor mee gestuurd.
Hierdoor kan de nieuwe bestuursploeg vandaag uitpakken
met een schitterend resultaat.

Voor CD&V was én is een kwalitatieve dienstverlening voor de Lierenaar
en Hooiktenaar uitermate belangrijk.
De moeilijke toegankelijkheid van de
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kantoren achter het stadhuis voor o.a.
senioren, personen met een beperking of ouders met kinderwagens, de
beperkte wachtruimtes, het gebrek aan
gesprekruimte, het waren maar enkele
van de mankementen die een verhuis
naar een moderner gebouw noodzakelijk maakten.
De nieuwe site zal naast de stedelijke
administratie, in het vernieuwde poortgebouw, vanaf 2014 ook het nieuwe
Sociaal Huis en het stadarchief huisvesten. De gemeenteraadszittingen vinden
vanaf oktober plaats op de bovenste
verdieping. Het publiek zal er in comfortabele omstandigheden de debatten
kunnen volgen.

toekomstvisie op vlak van mobiliteit in
onze stad.
Na maanden wordt nu toch werk gemaakt van de installatie van een mobiliteitsraad. In de Peperbus van september
toonde het bestuur fier hoe zij inspraak
toelaat en presenteerde de sportraad als
voorbeeld. Absoluut akkoord dat deze
raad zeer goed functioneert. Maar dan
misschien ook rekening houden met
hun adviezen?

JONGCD&V in
actie!
Onder het motto: “vraag het
hen zelf” ondernam JONGCD&V
Lier een eerste actie.
Tijdens de Verenigingenmarkt werd aan
het jonge volk gevraagd wat er bij hen
leeft.
Jonge mensen mochten noteren wat
ze goed en minder goed vinden aan
hun stad, met als beloning een spelletje sjoelbak. De weergoden zaten niet
mee en vroeger dan voorzien moest de
bevraging worden stopgezet. Jongeren
in Lier zijn over het algemeen erg tevreden over hun stad wanneer het gaat om
ontspanning, de aandachtspunten zijn
voornamelijk, betaalbaar wonen, veiligheid en jeugdbeleid.
It’s time for action.

Werkende lierenaar is de klos
Het huidige stadsbestuur grijpt de
verhuis van het stadskantoor naar de
“Dungelhoeff ” aan om de avondopening terug te schroeven van 19.30u naar
19.00u.
Onderzoek wijst uit dat de openingsuren van de Vlaamse gemeentelijke
administraties onvoldoende op maat
van de werkende bevolking gesneden

Wist je dat het OCMW
het Sint-Annagodshuis
renoveert?
Het Sint-Annagodshuis vormt
een relatief onbekende toeristische parel in onze binnenstad.
Godshuizen werden in de Middeleeuwen gesticht als onderkomen voor
bejaarden, zieken en behoeftigen en
zijn als dusdanig een voorloper van de
huidige woonzorgcentra.
De bestaande huurwoningen voor
bejaarden waren echter dringend aan
aanpassing toe. Bovendien heeft het
OCMW ouderen als een prioritaire
doelgroep opgenomen in haar beleidsplan.
Tijdens de vorige legislatuur startte
het OCMW dan ook een grootscheeps
renovatie project. De 27 bestaande
woningen in de Begijnhofstraat worden
verbouwd tot 24 ouderenwoningen. De
woningen zullen beter afgestemd zijn
op de leefsituatie van de huidige senioren met meer ruimte en hedendaags
comfort. CD&V blijft dit project ten
volle ondersteunen.
De kostprijs, geraamd op EUR 2
415.486,76, wordt voor circa 75 % gesubsidieerd als sociaal woonproject en
als beschermd monument.
Het einde van de werken is voorzien
tegen de zomer van 2014.

zijn. Lier was tot nu toe bij de betere
leerlingen.
Nu kiest het bestuur er bewust voor om
de werkende Lierenaar en Hooiktenaar
te treiteren. Geen van de omliggende
gemeenten sluit zo vroeg, de meeste
zijn open tot 20.00u.
CD&V-fractieleider Koen Breugelmans
vroeg het bestuur daarom de wekelijkse
avondopening van het stadskantoor in

de Dungelhoeff en het gemeentehuis in
Koningshooikt uit te breiden tot 20.00u
i.p.v. tot 19.00u. en te onderzoeken of
supplementair een zaterdagvoormiddagopening kan gerealiseerd worden.
Het stadsbestuur had hier echter geen
oren naar. Blijkbaar is ook een goede
dienstverlening geen prioriteit voor dit
bestuur.

Help: een volle blaas
in Lier
Vrouw en Maatschappij Lier-Koningshooikt heeft onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid en de hygiëne van openbare toiletten in Lier en Koningshooikt. Bovendien werden vele horecazaken
in het centrum bezocht.
Een gesprek met Jo Daelemans, voorzitter Vrouw en Maatschappij
Lier.
- Welke conclusies trekken jullie uit dit
onderzoek?
Jo: We hebben toch verschillende
dingen vastgesteld: Er zijn in Lier zeer
weinig openbare toiletten. De beschikbare toiletten zijn bovendien, behoudens de cabine in de Brouwerijstraat,
gekoppeld aan de openingstijden
van bepaalde openbare gebouwen.
Soms laat de hygiëne te wensen over
omdat bv. tijdens het weekend geen
poetsdienst voorzien is. Nergens werd
signalisatie naar openbare toiletten
aangetroffen. Voor mensen met een
beperking is het aanbod nog schaarser
en ook gekoppeld aan openingsuren. Er
werd zeer veel goodwill ervaren bij de
horecazaken, maar de horeca mag niet
beschouwd worden als een alternatief
voor openbare toiletten.
- Wat dient er dan volgens jullie te
gebeuren?
Jo: Wij doen volgende voorstellen. Verhoog het aanbod aan openbare toiletten
in het stadscentrum en zorg dat die
steeds toegankelijk zijn voor iedereen.

Toegang hoeft
voor Vrouw en
Maatschappij
niet kosteloos
te zijn, een kleine vergoeding
is aanvaardbaar.
Op de Grote Markt
dienen er openbare toiletten te blijven, ook na de verhuis van
de stadskantoren en de eventuele herlocatie van de Dienst Toerisme. Maak de
openbare toiletten zichtbaar in de stad.
De overigens propere plascabine in de
Brouwerijstraat is voor vele mensen
onvindbaar en zal na de verhuis van de
stadskantoren nog minder zichtbaar
worden.
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Het nieuwe Lier

Neem nu de ondergrondse parking,
hokus, pokus, en pats: op een mooie
morgen lees je de krant en volledig uit
het niets is de ondergrondse parking
uitgebreid. Daarvoor is geen tijd nodig,
geen budget, en nog veel minder een
beslissing. Neen, vandaag lukt dat in
Lier als bij toverslag.
Het zal wellicht eigen zijn aan coalitiewissels dat beleidsmakers pronken met
realisaties waaraan ze zelf geen enkele
verdienste hebben en mogelijk nog fel
Noteer in uw agenda
Zondag 12 januari 2014
nieuwjaarsreceptie CD&V
Lier-Koningshooikt, met als
gastspreker Kris Peeters.

bekritiseerden toen hun voorgangers
met de voorstellen kwamen. Broek
optrekken, zou ik zeggen, daar moeten
we tegen kunnen.
Toch nog eentje: wijkwerking, miraculeus... plots vanaf 1 januari, met veel
minder middelen en zeker geen (alhoewel beloofd) wijkbudgetten, floreren de
wijkwerkingen. De simpele volle steun
van de bevoegde schepen volstaat. Paus
Franciscus :Weze gewaarschuwd, U gaat
onze stad Lier zonder twijfel leren kenVoorzitter
seniorenafdeling
Danny Martin
danny.martin@pandora.be

nen met al die wonderen en mirakels.
Pluimen graaien uit de verdienste van,
zichzelf organiserende (en betalende)
burgers, dat is volgens mij al een pak
minder ernstig en hoeft absoluut niet
verdragen te worden.
Maar zoals Abraham Lincoln zei: “You
can fool some of the people all the
time, and all of the people some of
the time, but you cannot fool all of the
people all the time.”
Oeps.
Onze mandatarissen
Gemeenteraadsleden
Koen Breugelmans, fractieleider
koen.breugelmans@lier.be
Ludo Peeters
Ludo.peeters@lier.be

Vragen of suggesties over onze
stad of de CD&V-werking?
Neem contact op met ons!

Voorzitster vrouw en
maatschappij
Jo Daelemans
jo.daelemans@skynet.be

Voorzitter
Didier Vanderghote
didier.vanderghote@skynet.be

Voorzitster JONGCD&V
Stéphanie Van Campenhout
stephanie_van_campenhout@hotmail.com

Gert Van Eester
gertvaneester@hotmail.com

Ondervoorzitster
Ils Verschoren
ils.verschoren@gmail.com

Secretaris
Christian Rutges
christian@rutges.be

O.C.M.W. raadslid
Dirk Janssens
dirkjanssens@skynet.be

WAT MAAKT U
GOED GEZIND IN
ONZE GEMEENTE?

Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&V#goedgezind
werking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Herman Willemse
(herman.willemse@telenet.be)
www.lier.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
Wetstraat 89
eenvoudig:
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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U voelt het wellicht ook, het is opmerkelijk. Of u nu vroeg opstaat
of wat langer uitslaapt, van bij het ontwaken merkt elke Lierenaar
en Hooiktenaar dat we in een nieuwe stad leven. Plots, vanaf 1 januari 2013. Het is moeilijk te beschrijven, een kriebeltje, een zuchtje, een siddering, maar het is nieuw en veranderd, dat is zeker en
soms gebeuren er ware wonderen en mirakels.

