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ENGAGEMENT voor een warme leefbare samenleving die VERSTERKT,
VERBINDT, VERZORGT en VOORUITZIET.
Elke dag opnieuw geven 177 burgemeesters, 164 OCMW-voorzitters, 866 schepenen, 2800
gemeente- en OCMW-raadsleden en 22 districtraadsleden van CD&V het beste van zichzelf
om van hun stad of gemeente een leefbare gemeenschap en warme samenleving te maken,
die mensen kansen biedt maar mensen ook aanzet om de geboden kansen te grijpen. Ook in
Lier-Koningshooikt is dit zo.
Onze mandatarissen stellen hun talenten ten dienste van hun lokale gemeenschap door aan
een beleid op maat van de noden van de mensen vorm te geven, waarbij zij steeds zorgzaam
omspringen met het gemeenschapsgeld dat hen ter beschikking staat, uw belastingsgeld.
Ook in de nieuwe legislatuur, die op 1 januari 2013 van start gaat, wil CD&V LierKoningshooikt mee bouwen aan een warm Lier-Koningshooikt, niet enkel in woorden, maar
ook –en vooral– in daden, zoals u van ons gewoon bent.
Een warme, leefbare samenleving is een verhaal van vrijheid en verantwoordelijkheid, van
rechten en plichten. Het ene kan, in onze visie, immers niet zonder het andere.
Alleen door vrijheid in verantwoordelijkheid wordt een gemeenschap een actieve
kansensamenleving die kan versterken, verbinden, verzorgen en vooruitzien.
Het is daar dat CD&V Lier-Koningshooikt en haar mandatarissen zich voor engageert.
Met een dienstvaardige overheid die een algemeen kader biedt om onze samenleving de
kans te geven mensen te versterken, verbinden, verzorgen en vooruitzien.
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1. Jonge gezinnen
Lokale kinderopvang en onderwijs
Wanneer men de toekomst van Lier en Koningshooikt wil veiligstellen en er wil voor zorgen
dat ook in de toekomst een gemeenschap een warme, leefbare samenleving kan zijn, mag
men niet enkel investeren in wegen, patrimonium, leefmilieu e.d. Om de toekomst werkelijk
te verzekeren moet men ook in menselijk kapitaal investeren. De kinderen en jongeren uit
Lier en Koningshooikt zijn immers de toekomst van de eigen gemeente of stad, dan wel van
andere steden of gemeenten. Omdat CD&V de actieve kansenmaatschappij, de warme
samenleving ook in de toekomst wil bestendigen, moet het bestuur van Lier en
Koningshooikt investeren in kinderen en jongeren door in te zetten op kinderopvang,
onderwijs en ondersteuning van organisaties en verenigingen.
Kinderopvang
Lokale initiatieven inzake kinderopvang en onderwijs zorgen er niet enkel voor dat de
kinderen elkaar ontmoeten en leren kennen. Ze leren de jonge inwoners van Lier en
Koningshooikt tevens kennis en vaardigheden aan en leren hen ook samen-leven.
Daarenboven zijn zij een ontmoetingsplaats voor vele mensen. De Huizen van het
Kind, die de opvolgers worden van de Consultatiebureaus van Kind & Gezin, kunnen
hierbij eveneens een belangrijke rol spelen als ontmoetingsplaats voor ouders (die al
dan niet nieuw zijn in de gemeente) om van daaruit netwerken met andere ouders
op te starten. Daarenboven kunnen zij er ook terecht voor al hun vragen over
gezondheid, psychisch welzijn en opvoeding. Door te voorzien in voldoende lokale
betaalbare kinderopvangmogelijkheden verzekert Lier-Koningshooikt niet enkel een
opvang voor de kinderen; men levert er ook een dienst mee aan de ouders en geeft
de ouders de kans om gezin, zorg en werk beter te combineren en zich verder (al dan
niet professioneel) te ontplooien. In Lier-Koningshooikt stond CD&V aan de wieg van
de buitenschoolse kinderopvang en zorgde tijdens de afgelopen legislatuur met de
nieuwbouw aan de Sluislaan en een 5de locatie op de site van het KTA aan de
Predikherenlaan voor een fikse toename van het aanbod. Dit komt de lokale
gemeenschap ten goede. De kinderen zelf leren er bovendien met elkaar spelen en
omgaan; ze leren dat niet alles kan en mag en dat zij deel uitmaken van een grotere
gemeenschap. Het is goed voor de toekomst voor Lier-Koningshooikt dat kinderen dit
zo dicht mogelijk bij huis kunnen ervaren.

De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:
•

Kwaliteitsvolle, betaalbare en toereikende kinderopvang voor de Lierse/Hooiktse
gezinnen, met voldoende ruime openingsuren en op aanvaardbare afstand van de
woon- en werkplaats. Dit kan enerzijds door privé-initiatieven te ondersteunen en te
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•
•
•
•

•

stimuleren, anderzijds door zelf kinderopvang voor- en na school en tijdens
schoolvakanties te voorzien, zoals Kadee, Speelmicroob, Grabbelpas en
jeugdwerkingen in het Moevement.
Een meer volgens leeftijd gedifferentieerd opvangaanbod. Een intensere
samenwerking met sportclubs of kunstacademies kan hiertoe mogelijk een oplossing
bieden.
Een meer klantvriendelijk on-line inschrijvingssysteem.
Het verstrekken aan alle jonge Lierse gezinnen van een informatiepakket door het
stadsbestuur, waarbij alle faciliteiten voor kinderen, jongeren en gezinnen duidelijk
worden uitgelegd.
Het verder uitbouwen van het “Huis van het Kind” (opening gepland eind 2012) dat
oa. moet fungeren als een centraal informatiepunt waar ouders terecht kunnen voor
alle vragen rond gezondheid, psychisch welzijn, opvoedingsondersteuning en
opvangmogelijkheden. Het verwijst ouders en kinderen door naar de gepaste
diensten (JIP, JAC, sociale diensten, CLB…).
Behoud van de “Pamperpremie” voor kinderen jonger dan 2 jaar in de vorm van een
toelage op de Diftar-rekening.

Onderwijs
In een school doen kinderen en jongeren niet enkel kennis op. Scholen voeden
kinderen en jongeren ook op tot sociaal vaardige, emotioneel evenwichtige en
verantwoordelijke burgers met een breed scala van interesses en competenties. Op
die wijze worden zij opgeleid tot de volwassenen van de toekomst die hun
verantwoordelijkheid durven nemen. Het stadsbestuur moet dan ook onderwijs
faciliteren en stimuleren.
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Opvoeding is echter geen zaak van onderwijs alleen. Een groot deel van de opvoeding
krijgen kinderen van thuis uit. Het is dan ook belangrijk dat de schoolkeuze kan
aansluiten bij de opvoedingskeuzes die men thuis maakt. Lier- Koningshooikt moet
erover waken dat de pedagogische keuzevrijheid van de ouders in deze
gegarandeerd wordt. Indien er geen initiatief is binnen het officiële net, moet de
gemeente of stad haar verantwoordelijkheid nemen en bijgevolg inspelen op een
voldoende in de stad aanwezige vraag naar een bepaald pedagogisch project. De stad
kan dit mee bewaken/opvolgen via de Lokale Overlegplatformen waarvan zij deel
uitmaakt.
De kracht van een lokaal onderwijsbeleid bestaat erin om, vertrekkende van de
eigenheid en specificiteit van Lier en Koningshooikt, in overleg met alle betrokkenen
na te gaan op welke manier men tot een flankerend onderwijsbeleid kan komen. Dat
beleid is erop gericht de pijnpunten in de groeikansen voor kinderen en jongeren
binnen Lier en Koningshooikt weg te werken. Zo is er bijzondere aandacht voor de
kinderen die met een achterstand kampen. De initiatieven die Lier en Koningshooikt
in deze ontwikkelt zijn versterkend voor kinderen, jongeren, ouders en scholen. Zij
bieden een antwoord op de knelpunten die zich lokaal stellen.
Ouders met kinderen zitten vaak met veel vragen. Het stadsbestuur informeert en
sensibiliseert haar inwoners over het opvoeden van kinderen. Zij moet in deze een
faciliterende en ondersteunende rol spelen.
De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:
•
•
•
•

Het blijven aanbieden van vormingsessies naar ouders, leerlingen, leerkrachten, bv.
rond alcohol- en drugspreventie, mondiale armoedeproblematiek, …
Behoud van initiatieven zoals huistaakbegeleiding.
Zorgen dat gemeentelijk sportinfrastructuur ook door scholen kan worden gebruikt,
waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de noden van de scholen, vb.
herinrichting sportvelden aan het Begijnhof.
Stimuleren van de participatie van ouders (en de leerlingen) in de scholen door
communicatie, overleg met de scholen, ….

Een ondersteunend jeugdbeleid
Alle generaties moeten in Lier-Koningshooikt welkom zijn en ruimte krijgen. Kinderen die
samen spelen en jongeren die samenkomen om plezier te maken, mogen niet als overlast
beschouwd worden.
In Lier-Koningshooikt kennen we een bloeiend jeugdverenigingsleven dat gesteund is op de
vrijwillige inzet van vele (vaak jonge) mensen. Deze inzet verdient veel waardering omdat
jeugdverenigingen en –ontmoetingsplaatsen bij uitstek jongeren ertoe aanzetten hun
talenten te ontplooien en ter beschikking te stellen van de groep waarin ze actief zijn.
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CD&V Lier-Koningshooikt ondersteunt initiatieven van jeugdverenigingen, zonder daarbij zelf
een rol als actor op te eisen of te spelen. CD&V Lier-Koningshooikt pleit voor een inclusief
jeugdbeleid. Dit is een beleid dat oog heeft voor kinderen en jongeren in al hun diversiteit,
dus ook voor maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren, kinderen met
verschillende interesses, scholingsgraden, sociale of etnische achtergronden enz..
De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:
•

•
•
•
•

Het voorzien in Lier-Koningshooikt van voldoende ruimte opdat jeugdbewegingen en
jongeren zich kunnen ontplooien, zodat onze jeugd terecht kan in Lier-Koningshooikt.
Het stadsbestuur moet hiervoor mee de randvoorwaarden creëren.
Het verzekeren van een kwaliteitsvol en evenwichtig aanbod van activiteiten voor de
jeugd via jeugdbewegingen, Speelmicroob, Grabbelpas, tienerwerking Swap, ...
Bij de aanleg van pleinen en parkjes moet er oog zijn voor kindvriendelijke
infrastructuur (bv. banken, speeltuigen, …).
Het ondersteunen van jeugdwelzijnswerkers, vooral diegene die zich focussen op
gezinnen die in kansarmoede leven.
Jeugdverenigingen betrekken bij het sensibiliseren van onze jeugd omtrent armoedeen klimaatproblematiek.

Voldoende betaalbare woningen
Lier en Koningshooikt moeten plaatsen zijn waar men “thuis” kan zijn, die kansen geeft om
verantwoordelijkheden op te nemen en waarop je kan rekenen bij tegenslag. Naast een
gezin en familie, kan ook je lokale buurt of vereniging zo een “thuis” zijn. Samen wonen en
actief zijn in onze stad en gemeente verbindt mensen met elkaar en de gemeenschap waarin
we allemaal leven. Om dit mogelijk te maken is het echter belangrijk dat mensen elkaar
kunnen ontmoeten in Lier en Koningshooikt. CD&V wil dan ook dat Lier en Koningshooikt zo
een plaats van verbinding en ontmoeting wordt.
Dat samen wonen in Lier-Koningshooikt een band tussen mensen creëert, hoeft geen
betoog. Daarenboven maakt samenwonen in Lier-Koningshooikt het ook gemakkelijker om
elkaar, als gemeentegenoten, te ontmoeten.
CD&V wil dat iedereen toegang krijgt tot een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. Daartoe
moet er een voldoende aanbod aan betaalbare woningen en bouwgrond zijn.
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De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:
•

Verder uitwerken van inbreidingsprojecten, dit is het opvullen van open ruimtes
binnen de stad (zoals de Sionsite, de Bogerse Velden, de Gassite, de Dungelhoeffsite)
met een goede mix van verschillende types van woningen en de nodige aandacht
naar de draagkracht van de omgeving. Dit kan eventueel via een privaat-publieke
samenwerking. Met toepassing van het grond- en pandendecreet zorgen de
ontwikkelaars mee voor sociale huurwoningen. Een ideale manier om te zorgen voor
een sociale mix. De site van de Normaalschool in de Berlaarsestraat biedt hiertoe
veel mogelijkheden.

•

Zorgen dat de kavels niet te groot zijn (schaarse ruimte noopt tot een creatief en
doordracht ruimtelijke ordeningsbeleid). Kleinschaligheid draagt tevens bij tot een
verminderde ecologische voetafdruk.
Het voorzien van starterswoningen voor mensen die niet in aanmerking komen voor
een sociale woning, maar ook nog niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om zich tot de
private markt te wenden. Hierbij realiseert de Huisvestigingsmaatschappij de woning
en verhuurt deze tijdelijk aan deze jonge gezinnen.
Actief bestrijden van leegstand en verkrotting (behoud van de belasting op leegstand
en verwaarlozing).
Uitwerken van aanmoedigingsmaatregelen om onbebouwde percelen weg te
werken.
Het financieel blijven ondersteunen via goedkope leningen van inwoners die
duurzame investeringen doen in hun woning
Meer en duidelijkere communicatie over de woonprojecten en de
stadsontwikkelingen.

•

•
•
•
•
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Sociaal wonen in Lier en Koningshooikt.
Lier-Koningshooikt heeft nood aan een verantwoord aanbod aan sociale huur- en
koopwoningen en sociale kavels.
De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:
•

•
•

Het uitbreiden van het aanbod van betaalbare wooneenheden via het Sociaal
Verhuurkantoor, investeringen van de Sociale Huisvestingsmaatschappij en een verruiming
van de mogelijkheden via het OCMW-patrimonium, met – waar mogelijk – voorrang voor
Lierenaars/Hooiktenaars.
Verder verbeteren van het patrimonium van de Huisvestingsmaatschappij door het uitvoeren
van verbeteringswerken (oa deze gericht op energiebesparing).
Het realiseren van sociale woningen in Koningshooikt waar relatief weinig sociale woningen
zijn en waar een inhaalbeweging nodig is (bv in de wijk ‘het Lammeke te Koningshooikt).

Onthaal van nieuwe inwoners.
Wanneer nieuwe inwoners in Lier-Koningshooikt aankomen, is het belangrijk dat zij zich
welkom weten en zich snel “thuis” voelen. Het spreekt voor zich dat hierin een grote rol voor
onze gemeente of stad is weggelegd. Ook ten aanzien van nieuwe inwoners van vreemde
afkomst behouden we in Lier en Koningshooikt initiatieven (bv. onthaalontbijten, …) zodat
deze mensen zich zo snel mogelijk bij ons kunnen integreren. Nieuwkomers opnemen in de
lokale leefgemeenschap is immers dé uitdaging voor een integratiebeleid.
CD&V heeft trouwens in het onthaal van nieuwe inwoners steeds een trekkersrol gespeeld.
Nabije werkgelegenheid

Lier-Koningshooikt moet voor CD&V leefbaar zijn, bruisen en versterken, moet economisch
gezond zijn. Dit vergt niet alleen bijzondere aandacht voor de lokale middenstand en
economie, maar vraagt ook voldoende werkgelegenheid voor de inwoners. Een goede
tewerkstellingsgraad is de beste garantie voor de leefkwaliteit van de burgers én onze stad.
Dit in Lier-Koningshooikt bewerkstelligen doet CD&V door lokale ondernemers te versterken,
maar ook door nabije werkgelegenheid te optimaliseren. Een “job om de hoek” verbetert de
levenskwaliteit van de mensen onmiskenbaar. Bovendien draagt dit bij tot een schoner
leefklimaat.

De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:
•

Het realiseren van voldoende duurzame bedrijfsterreinen zodat ondernemingen worden
aangetrokken (bv. uitbreiding bedrijventerrein Bollaar, Antwerpsesteenweg (Duwyck 3) en
Sander De Vosstraat).
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•
•
•

Het voeren van goede communicatie naar ondernemers in en buiten Lier-Koningshooikt over
de beschikbaarheid van gronden en de verdere ontwikkelingen.
Het maximaal ondersteunen van bestaande bedrijven en tewerkstellingen zodat deze
werkgelegenheid in Lier blijft en zo mogelijk wordt uitgebouwd.
Het begeleiden van jonge afgestudeerden bv. via brochure of info via website, over wat je
moet doen als je bent afgestudeerd: gaat over werk zoeken, maar ook andere zaken kunnen
aan bod komen (ziekenfonds, belastingen, kindergeld, ….).

Ook de land- en tuinbouwsector blijft in Lier-Koningshooikt belangrijk. Een ondersteunend
en flankerend beleid voor land- en tuinbouw is nodig. Lier-Koningshooikt moet een
duurzaam land- en tuinbouwbeleid en een dynamisch plattelandsbeleid ontwikkelen.
De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:
•

Respect hebben voor het agrarisch gebied als open en economische ruimte voor land- en
tuinbouw, waarbij versnippering van land- en tuinbouwgronden wordt vermeden.
• Zorgen voor een goede bereikbaarheid van de land- en tuinbouwbedrijven en goed
onderhoud van landbouwwegen en -grachten.
• Land- en tuinbouwers de mogelijkheid geven om land- en tuinbouwgronden die eigendom
zijn van de stad en/of het OCMW te pachten, aan redelijke voorwaarden.
• Land- en tuinbouwers de mogelijkheid geven om samen te werken met de stad voor het
onderhoud van Lier-Koningshooikt, voorbeelden: het maaien van bermen, sneeuwruimen.
• Het promoten van de verkoop van hoeveproducten en hoevetoerisme. Draagt trouwens ook
bij in het verhaal van “Lier als Fairtrade Gemeente”.
Uiteraard dragen ook een gezonde lokale economie en middenstand bij tot werkgelegenheid dicht bij
huis.

De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:
•
•
•
•

Het verstrekken van een efficiënte dienstverlening van de stad aan lokale ondernemers, oa.
via de verdere uitbouw van het ondernemersloket.
Het opstellen van een citymarketingplan.
Het stimuleren van buurtwinkels, vooral ook in “nieuwe” woongebieden.
Het bespoedigen van de administratieve vereenvoudiging naar lokale ondernemers toe (zo
dienen bv lokale belastingen transparant te zijn en kunnen jonge ondernemers wegwijs
gemaakt worden bij de opstart van hun onderneming).

In Lier-Koningshooikt dient ook creatieve economie te worden ondersteund. Creatieve
economie is een wisselwerking tussen de traditionele sectoren van de economie, zoals
landbouw, industrie en dienstverlening en de cultuursector. Deze komt het meest aan bod in
de architectuur, het onderwijs, ambachten, beeldende sectoren, muziek, reclame de media
en de IT-wereld.

2. Senioren:
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Een dynamisch en inclusief ouderenbeleid

Dé senior bestaat niet in Lier-Koningshooikt: er zijn de nog actieve jongere grootouders, de
minder mobiele senioren alsmede de (hoog)bejaarden en permanent hulpbehoevenden.
De eerste groep is vaak zelf verstrekker van zorg (kinderopvang, mantelzorg,
vrijwilligerswerk) terwijl de andere nood hebben aan enige of zelfs verregaande
zorgondersteuning.
De groep van ouderen in Lier en Koningshooikt groeit gestaag. De meerderheid van de
ouderen zijn dynamische mensen. Het lokaal ouderenbeleid moet hier terdege rekening mee
houden. Toch mag de gemeente of stad niet uit het oog verliezen dat een zekere groep
ouderen ook zorg nodig heeft. Lokale initiatieven hierin moeten ondersteund worden, in
samenspraak met de ouderen.
Door een dynamisch en inclusief ouderenbeleid kan het beleid in Lier-Koningshooikt er voor
zorgen dat deze ouderen actief blijven binnen hun lokale gemeenschap. Actieve ouderen zijn
daarbij onmiskenbaar een meerwaarde voor onze stad en gemeente.
De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:












Senioren aanmoedigen om in beweging te blijven, door o.m. verder uitbouw van ‘sport
overdag’ en door sportclubs met seniorenwerking extra te ondersteunen. Op de plaats van
het oude zwembad aan de Netelaan zouden “buiten fitness toestellen” kunnen geplaatst
worden specifiek voor senioren.
Het verzekeren van een maximale toegankelijkheid voor senioren en personen met een
beperking van alle openbare plaatsen en gebouwen.
Het plaatsen op regelmatige afstanden van goed onderhouden rustbanken langs de Lierse en
Hooiktse wandelpaden (Netedijken, Vesten, dorpscentrum Koningshooikt).
Het verder uitbouwen van de werking van dienstencentra voor senioren (met een brede
waaier aan activiteiten, vb. taal- en computerlessen, bewegingsessies, inter/culturele,
informatieve of recreatieve activiteiten). Eind 2011 werd de ”Rosmolen” geopend als
antennepunt van “De Waaier”. CD&V wil verder gaan en pleit voor een volwaardig
dienstencentrum op de te herbestemmen Paradijssite. Ook in de wijk Lisp dient een
bijkomend dienstencentrum in de wijk het Lisp een gelijkaardige trekkersrol kunnen
vervullen.
Het ondersteunen van lokale initiatieven voor en door ouderen, vaak steunend op
vrijwilligerswerk, vooral deze die ouderen uit een isolement halen of ertoe aanzetten ook
fysiek actief te blijven, zoals initiatieven als “aandacht en zorg voor je buur” en het
buddyproject waarbij Lierenaars bezocht worden om hen te helpen en naar hen te luisteren
De zelfredzaamheid van senioren verhogen door hen aangepaste zorg aan te bieden zodat ze
langer in de eigen woning kunnen blijven wonen (bv. warme maaltijden,
boodschappendienst, aangepast vervoer, ambulante opvang en thuiszorg, maar ook het
betoelagen van vaak noodzakelijke aanpassingen aan de woningen
Om de talrijke mantelzorgers te ondersteunen, Lier positioneren als dementievriendelijke
gemeente. Dit impliceert:
o een andere (positievere) beeldvorming en meer kennis over dementie;
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het creëren van meer integratie en ontmoetingskansen voor mensen met dementie;
betere contacten tussen generaties;
een zorg met tijd en aandacht voor waartoe mensen in staat zijn.
Dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf (time-out voorzieningen) spelen
een sleutelrol om mantelzorgers een adempauze te geven.
Het uitbreiden van het aanbod van assistentiewoningen voor senioren in Lier-Koningshooikt.
De Lierse huisvestingsmaatschappij en het OCMW kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
Daarnaast bijkomende plaatsen bepleiten voor ouderenzorg in woonzorgcentra en
bijkomende betaalbare assistentiewoningen.
Het aanmoedigen van de dialoog tussen generaties, mensen, jong en oud. Mensen bijeen
brengen.
Het stimuleren van een actieve participatie van de ouderen aan het beleid, niet alleen via de
seniorenraad, maar via elke adviesraad en ook via de wijkwerking.
Het gericht informeren van senioren (bv. door een seniorenkrant of –gids en infobeurzen
zoals voor de 60-, 70- en 80-jarigen).
o
o
o



•
•
•

3. Een aangename, propere, veilige stad
Door een duurzame mobiliteit een vlotte bereikbaarheid garanderen in Lier-Koningshooikt
Lier-Koningshooikt kan enkel leefbaar en warm zijn indien alles voldoende bereikbaar is.
CD&V pleit dan ook voor een ambitieus maar realistisch mobiliteitsbeleid met een hoge
aandacht voor verkeersveiligheid.
Het mobiliteitsbeleid van Lier-Koningshooikt houdt met een aantal principes rekening. Zo is
het erg belangrijk dat Lier-Koningshooikt en al haar onderdelen (bedrijven, middenstand,
ontmoetingsplaatsen, pleintjes,…) voldoende bereikbaar zijn. Daarenboven moet iedereen
de mogelijkheid hebben om zich te verplaatsen, zodat men aan het maatschappelijk leven
kan deelnemen. De verkeersleefbaarheid binnen Lier en Koningshooikt moet verhoogd
worden, de schade aan milieu en natuur verkleind.
CD&V heeft de heraanleg van de Grote Markt en de invoering van het bijbehorende
circulatieplan op een actieve manier mee vorm gegeven, vertrekkend van onze
uitgangspunten (een binnenstad die autoluw, leefbaar én bereikbaar is met versterking van
de toeristische en handelsfunctie). Ook in de toekomst zal CD&V hierin een
verantwoordelijke houding blijven aannemen. CD&V pleit dan ook voor behoud van de
huidige verkeerscirculatie, in onze binnenstad zoals ze sinds de heropening van onze Grote
Markt van kracht is: een verkeersluw centrum gekoppeld aan de bereikbaarheid (van west
naar oost via de Kapucijnenvest en van oost naar west via de Predikherenlaan en
Lisperstraat). Het evenwicht tussen autoluw en bereikbaar moet bewaakt worden en waar
nodig bijgestuurd.
Maar mobiliteit moet ook een aandachtspunt zijn buiten het centrum van Lier. Hierbij
dienen de gebruikers aangemoedigd om regels te respecteren zodat de veiligheid van
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niemand in gedrang komt, met respect voor een ieder. Aanmoedigen in de eerste plaats via
sensibiliseren, zo nodig ook door controle en boetes.
Het bestuur in Lier-Koningshooikt moet binnen alle beleidsdomeinen een vooruitstrevende
rol spelen op het vlak van een meer duurzame en innovatieve mobiliteit.
E-biking en daarop geënte fietsroutes, de stimulans naar en opmaak van eigen
bedrijfsvervoerplannen om “groen” rijden in de praktijk te zetten. Het bestuur moet zelf een
trekkers- en voorbeeldrol spelen. De bestaande vormen van autodelen en nieuwe vormen
van fietsdelen kunnen een nieuw aanbod inzake duurzaamheid zijn.
Tot slot, en niet in het minst, trachten we in Lier en Koningshooikt door een gedegen
mobiliteitsbeleid de verkeersveiligheid te verhogen. Dit kan ondermeer door het voorzien
van veilige fietsroutes van en naar scholen, naar werkpolen, maar ook in het kader van
recreatie.
CD&V meent dat bij het uitstippelen van een mobiliteitsbeleid moet uitgegaan worden van
het STOP-principe (stappen - trappen - openbaar vervoer – privaat vervoer), dat de voorrang
van mobiliteitsvormen aanduidt.
De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Een mobiliteits- en circulatieplan gebaseerd op het STOP-principe (eerst Stappers, daarna
respectievelijk Trappers, Openbaar vervoer en Privaat vervoer), waarbij de binnenstad van
Lier autoluw, leefbaar én bereikbaar moet zijn, met versterking van de toeristische en
handelsfunctie.
Het behouden van de huidige verkeerscirculatie in de Lierse binnenstad (die autoluw,
leefbaar én bereikbaar is met versterking van de toeristische en handelsfunctie).
Bij de (her) aanleg van straten, voet- en fietspaden moet er voldoende aandacht gaan naar
de bekommernissen van voetgangers en fietsers.
Naast het bestaande autodelen ook het fietsdelen verder uitbouwen, door
o de verhuur van stadsfietsen (in het kader van een tewerkstellingsproject aan het
station) uit te breiden en te optimaliseren;
o een systeem van leenfietsen (oa. aan de randparkings) op te starten.
Het creëren van voldoende fietsenstallingen.
Het voorzien van voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen.
Het garanderen van voldoende fietscomfort in onze binnenstad door een aangepast wegdek
(bv gezaagde kasseien zoals bij de heraangelegde Eikelstraat, Kapucijnenvest,
Antwerpsestraat en Grote Markt)
Het zoveel mogelijk toelaten van fietsverkeer in dubbele richtingen, met eventuele
aanpassingen om de veiligheid te verhogen.
Gebruik maken van nieuwe mogelijkheden in de wegcode zoals het inrichten van
“fietsstraten”. In fietsstraten mogen fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken in
éénrichtingsstraten, en het rechter gedeelte in tweerichtingsstraten. Motorvoertuigen
mogen gebruik maken van de fietsstraat maar mogen de fietsers niet inhalen. Het inrichten
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•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

van dergelijke straten biedt de mogelijkheid straten bereikbaar te houden voor alle vormen
van verkeer, maar meer op maat en het tempo van de kwetsbare weggebruikers.
De vesten vormen de ideale fiets- en voetgangersring rond de Lierse binnenstad. Deze
moeten dan ook permanent worden opengesteld voor de fietsers.
Het wegwerken van (soms kleine) knelpunten voor fietsers; zo zijn bv. veilige
schoolomgevingen en schoolroutes voor kinderen en jongeren uiterst belangrijk.
We blijven er op aandringen dat het Vlaamse Gewest dringend werk maakt van de realisatie
van de fietspaden Koningshooikt-Lier langs de Aarschotsesteenweg en Lier-Kessel langsheen
de Kesselsteenweg.
Het behouden van de financiële tussenkomst van de stad bij de aankoop van rittenkaarten
van de Lijn, waardoor de inwoners goedkoper met de bus kunnen rijden.
In blijvend overleg met de Lijn dient er geijverd om in Lier-Koningshooikt tot een voldoende
en kwaliteitsvol aanbod van openbaar vervoer te komen.
Zo moet Lier gemakkelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer vanuit Koningshooikt
(hogere frequentie in het weekend). Ook verder gelegen wijken (bv Kloosterheide) moeten
op een regelmatige manier bediend worden. De bussen moeten, ook zaterdags, tot minstens
in de nabijheid van de Grote Markt rijden. Lange bussen dienen vermeden in het centrum en
de woonwijken. Bushaltes dienen voorzien op plaatsen waar minder mobiele mensen
passeren (bv. aan een rusthuis).
Het onderzoeken van het inzetten van shuttlebussen van en naar het stadscentrum bij
activiteiten met grote toeloop van bezoekers, klanten, ….
Het voeren van een duidelijke communicatie over mogelijkheden naar personen die zich
moeilijk kunnen verplaatsen (alternatieven voor openbaar vervoer, die betaalbaar zijn).
Meer en meer Lierenaars-Hooiktenaars en bezoekers aan Lier gebruiken de trein. Voldoende
aandacht dient besteed aan aanbod, frequentie en kwaliteit. Aandachtspunt is ook
voldoende parkeergelegenheid in de stationsomgeving
Het voorzien van voldoende parkings in de directe omgeving van het centrum (betalend
zoals de nieuwe parking aan het KTA en de in opbouw zijnde uitbreiding van de parking
Keizershof), maar vooral ook van voldoende gratis parking aan de rand van het centrum (bv.
De Mol, de Zaat, stationsomgeving). Hierbij zijn een goede communicatie en bewegwijzering
belangrijk. Ook moeten de voetgangersroutes van en naar de randparking attractief en veilig
zijn.
We blijven ook aandringen op een vlotter doorstroming van het verkeer op de Ring. Bij
werken (zoals de aangekondigde werken aan het kruispunt aan de Carrefour) dient een
‘minderhinderplan’ te worden opgemaakt, met voldoende aandacht aan communicatie
zowel naar de Lierenaars als gebruikers in het algemeen.
Rijden met een aangepaste snelheid is één van de basisregels in het verkeersreglement.
Iedere bestuurder moet zijn snelheid aanpassen aan de omstandigheden: de aanwezigheid
van andere weggebruikers, in het bijzonder de meest kwetsbare. (voetgangers, fietsers)
Een aangepaste snelheid dient zoveel mogelijk worden afgedwongen (aangepaste wegen,
borden, controles, ….).

Goede ruimtelijke ordening maakt ontmoetingen mogelijk
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De ruimte in Lier en Koningshooikt is een schaars goed. We moeten er, in het belang van de
toekomst, dan ook zuinig mee omspringen. Het stadsbestuur moet erop toezien dat er
voldoende ruimte is om (betaalbaar) te wonen, te werken, te ondernemen, te zorgen, ons te
ontspannen en te verplaatsen, zowel vandaag als in de toekomst. Ook economisch is een
goed doordacht ruimtelijke ordeningsbeleid een noodzaak. Dit is gebaseerd op een
evenwicht tussen de verschillende ruimtegebruikers en ruimtebehoeften dat het best in
overleg met de onderscheiden gebruikers kan gevonden worden.
De stad heeft met de ruimtelijke ordening ook een belangrijk wapen in handen om voor haar
inwoners ontmoetingsplaatsen te creëren.
De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:










Ook in de toekomst moet Lier met een dynamisch stadsontwikkelingsbedrijf (Solag) inzetten
op het ontwikkelen van nieuwe sites waar wonen, winkelen en ontspannen in harmonie zijn.
Zo kan de site van het Wit- Gele Kruis (F. Van Cauwenberghstraat / Antwerpsestraat) een
ontmoetingsplek worden van aangenaam wonen (en winkelen) in de kern van de stad. Maar
ook de site van de Normaalschool (Berlaarsestraat) kan met een bestemming wonen een
nieuw leven krijgen.
Het scheppen van aangename en betaalbare woonbuurten is overigens het uitgangspunt
voor alle inbreidingsprojecten (Dungelhoeff, Sion, gassite, Charon, Bogerse velden…).
Autoluwe openbare ruimtes met voldoende groen en spelmogelijkheden in deze nieuwe
woonprojecten moeten gezinnen met kinderen op een aangename wijze in de stad laten
wonen. ‘Iedereen inbegrepen’ betekent dat deze woonprojecten een evenwichtige mix
moeten zijn van eengezinswoningen met tuintje, appartementen en sociale woningen. Door
het scheppen van een bijkomend woningaanbod moet wonen in Lier-Koningshooikt
betaalbaar blijven
De stationsomgeving is toe aan een grondige vernieuwing. Op een geïntegreerde wijze en
samen met de hogere overheden wil Lier hierin het voortouw nemen. Uitgangspunten zijn:
een betere onderdoorgang voor fiets - en voetgangersverkeer , een voldoende grote parking
voor de pendelaars, winkelende bezoekers en buurtbewoners, een hedendaagse vlot
toegankelijke stationsaccommodatie voor spoor- en busreizigers en een betere autoontsluiting via een nieuw aan te leggen weg rechtstreeks naar de Ring. Het heraangelegd
stationsplein moet een ontmoetingsplaats worden van bewoners en bezoekers van onze stad
waar ook in de toekomst het nieuwe cultureel centrum een plaats kan krijgen. CD&V opteert
inzake de tweede spoorontsluiting voor de Antwerpse haven voor de versie van de lange
boortunnel via Ranst (waardoor de woongebieden rondom het Lierse station gevrijwaard
worden).
Met de aanleg van de Hoge Velden moet de stad een recreatief ruimtelijk uitvoeringsplan
realiseren waar jongeren en andere sportbeoefenaars in de onmiddellijke omgeving van de
stad hun sport kunnen beoefenen. Dit moet gebeuren in nauwe samenspraak met sportclubs
die zelf mee initiatief kunnen nemen om dit samen te realiseren.
Het stadspark moet een grondige opfrisbeurt krijgen waarbij het als een groene vinger
verbonden wordt met de mooie landschappelijke waardevolle Nete-oevers en de
vestengordel. De vrij gekomen ruimte, door de afbraak van het oude zwembad (naast het
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Timmermans-Opsomerhuis), dient hierin ingepast, als recreatieve ruimte bv. specifiek gericht
op toeristen en actieve senioren of waarbij gerust ook een weide met schapen (en
bijhorende stal) kan worden voorzien. Het Timmermans-Opsomerhuis dient aangepast, zodat
hier een in-uitwinkel (die de huidige toeristische dienst onder het stadhuis vervangt) kan
worden ondergebracht. De Zimmertoren en het Begijnhof moeten een toeristische cluster
vormen waarbij ook hier natuur en cultuur/geschiedenis met elkaar verbonden worden.
Met het RUP Bollaer wil de stad een bijkomende bedrijventerrein voor lokale KMO’s en
ambachtelijke bedrijven aanleggen (met sinds kort een rechtstreekse ontsluiting naar de
Ring).
De vestenstructuur als groene gordel in de stad moet waar mogelijk versterkt worden als de
belangrijkste as voor voetgangers en fietsers. Daarvoor is bijkomende verlichting op alle
vesten noodzakelijk evenals verzorgde infrastructuur en aanleg.
CD&V wil de nog bestaande open ruimte in Lier en (vooral) Koningshooikt zoveel mogelijk
vrijwaren.
Het stadsbestuur moet zijn inwoners en bedrijven voldoende rechtszekerheid bieden inzake
ruimtelijke ordening, in het bijzonder ten aanzien van o.a. zonevreemde bedrijven.

Veiligheid in Lier-Koningshooikt verzekeren

Veiligheid is een fundamenteel recht voor elke mens in Lier-Koningshooikt. Het nastreven
ervan is niet alleen een taak van de overheid, maar is een zaak van iedereen. De veiligheid
van een samenleving hangt ook samen met de sociale verantwoordelijkheid van de burgers.
CD&V wil de veiligheidsproblemen aanpakken met een doortastend en geïntegreerd
veiligheidsbeleid. Het accentueert de verantwoordelijkheid van de mens in zijn
gemeenschap en beklemtoont een evenwicht tussen rechten en plichten.
Een alert en kordaat veiligheidsbeleid, dat ook ontradend en preventief werkt.
De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:







Het opzetten van preventieacties om te voorkomen dat men ‘sanctionerend’ moet optreden
(zoveel mogelijk de oorzaken zoeken en oplossen), om. via de preventiedienst, de
wijkwerking, scholen.
Het verder inzetten en eventueel uitbreiden van de camerabewaking.
Het kordaat optreden en bestraffen van overtredingen, met voldoende aandacht aan de
zogenaamde kleine criminaliteit en allerlei vormen van overlast die als erg hinderlijk worden
beschouwd (bv. wildparkeren, sluikstorten) via de Gemeentelijke Administratieve Sancties
(GAS).
Het hebben van bijzondere aandacht voor een goede ruimtelijke ordening bij de aanleg van
het openbaar domein kan het veiligheidsgevoel sterk bevorderen: bv. voldoende verlichting
van parkings, voet- en fietspaden, oversteekplaatsen en haltes van openbaar vervoer of het
aanleggen van familie- en vrouwvriendelijke parkeerplaatsen.

De wijkagent als eerste aanspreekpunt in Lier-Koningshooikt
De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:
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CD&V wil de wijkagent meer in het straatbeeld zien verschijnen. Hij of zij is immers de
uitgelezen vertrouwenspersoon in de buurt. De opwaardering van de wijkagent begint door
zijn of haar belang in het lokale veiligheidsbeleid te benadrukken. De wijkagent is ook de
meest geschikte persoon om te sensibiliseren en te informeren.

Een goede dienstverlening door de brandweer is ook in Lier-Koningshooikt een noodzaak.
De brandweer heeft meer taken dan enkel het blussen van branden. De hulpverlening bij
ongevallen en allerhande dienstverlening (zoals de bestrijding van wespennesten) maken
eveneens een belangrijk onderdeel van het takenpakket uit. Het stadsbestuur moet er op
toezien dat de brandweer deze dienstverlening optimaal levert en in het bijzonder bij
dringende interventies (brand en ongevallen) zo snel en efficiënt mogelijk kan werken.
Samenwerking met andere gemeenten dient aangemoedigd.
Een propere stad
Propere straten en pleinen en nette overheidsgebouwen geven de inwoners en bezoekers
van Lier en Koningshooikt een aangenaam en veilig gevoel. Daarnaast kunnen veel
herstellingswerken en grote investeringen ook langere tijd vermeden worden door de
wegen, pleinen, voet-, fiets- en wandelpaden net te houden.
. Sommige straten en pleinen zijn te weinig verzorgd. Relatief kleine aanpassingen kunnen
dikwijls soelaas bieden. Ook voet- en fietspaden moeten in goede staat zijn en net zijn, ook
bij sneeuw en ijzel.
CD&V zet in op netheid en veiligheid, met ‘preventie waar het kan, de harde aanpak waar
het moet’
De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:










Het stadsbestuur moeten zorgen dat het openbaar domein, de straten fietspaden,
voetpaden, pleinen, parken goed toegankelijk zijn en goed onderhouden, met voldoende
verlichting.
Het strikt opvolgen van de in september gestarte campagne “Net(t)e stad Kai Sjiek” met
speciale aandacht voor de schoolomgevingen en de winkelstraten in de binnenstad en de
uitwerking van een netheidscharter voor winkeliers, markkramers en horeca. Na een
gunstige evaluatie dient dit project te worden verruimd naar andere stadsdelen.
Het plaatsen van meer vuilbakjes en asbakken op het openbaar domein, vooral in de
binnenstad, maar ook langs wandel- en fietswegen en in parken (nabij
picknickgelegenheden).
Er moeten meer openbare toiletten komen voor dames en heren, op verscheidene plaatsen
in de Lierse binnenstad en de Hooikse dorpskern. Deze toiletten moeten duidelijk aangeduid
zijn en regelmatig gereinigd worden.
Het verder zetten van bebloemen/beplanten van het openbaar domein in LierKoningshooikt, zeker ook van de heraangelegde Grote Markt.
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Natuur, milieu en afval
Velen hebben de mond vol van aandacht voor natuur en milieu. In de praktijk houden nog
steeds te weinig mensen er in hun handelen rekening mee, hoewel natuur- en milieuhinder
erg storend zijn. Het gemeentelijk natuur- en milieubeleid dient op deze paradox in te
spelen. In samenspraak en overleg met de vele vrijwilligers die actief zijn in het kader van
natuur- en milieubehoud, dienen we in Lier en Koningshooikt een duurzaam lokaal natuuren milieubeleid uit te werken dat ook sensibiliserend werkt ten aanzien van de inwoners.
Water
Om zuiver water te kunnen blijven aanbieden, moeten we in Lier en Koningshooikt heel wat
investeren in rioleringen, waterzuiveringsinstallaties en alternatieve methoden. De bijdragen
die daarbij van inwoners en ondernemingen worden gevraagd, worden gekoppeld aan
sociale correcties. Via allerlei initiatieven worden gezinnen er daarnaast ook toe aangezet
om spaarzaam en duurzaam om te gaan met hun waterverbruik. Dit alles vereist een goede
communicatie vanuit het bestuur van Lier en Koningshooikt.
Ten aanzien van overstromingen werden de afgelopen jaren ernstige inspanningen geleverd
door het provinciebestuur met de inrichting van retentiebekkens in Koningshooikt, op de
Bogerse Velden en aan Plaslaar/Duwijck). Waakzaamheid blijft geboden om incidenten te
vermijden.
De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:




De stadsdiensten dienen te zorgen voor een goed onderhoud van grachten, greppels en het
rioolnetwerk, eventueel deels in samenwerking met lokale tuin- en landbouwbedrijven.
Het sensibiliseren van het belang van correct lozen van ‘afval’water en het maximaal
ontkoppelen van regen- en rioolwater.

Verstandig natuurbeheer
Bij het bepalen van een beleid inzake ruimtelijke ordening en mobiliteit, heeft Lier en
Koningshooikt de kans om ook een verstandig natuurbeheer te plannen. Dit kan het beste in
overleg met de actieve verenigingen die zich met natuurbeheer inlaten, maar ook in
samenspraak met andere gebruikers van de open ruimte (recreatie, land- en tuinbouw,
jagers,…).
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De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:







Het hebben van bijzondere aandacht voor de kleine stukjes natuur in onze stad. Een grote
betrokkenheid van de inwoners, bijvoorbeeld door de inzet van vrijwilligers, is hier
aangewezen.
Het aanmoedigen van “eigen groen” (inheemse planten en struiken) zowel op openbare
domeinen als privé-terreinen.
Het deelnemen aan initiatieven tot behoud en/of verhoging van de biodiversiteit, door om.
onderschrijving van het charter van biodiversiteit en het respecteren van de maaidata van
het wegbermdecreet (met bewaking van de veiligheid van de weggebruikers), het blijvend
streven naar een nulgebruik van pesticiden door de stad en het sensibiliseren van het brede
publiek (hen bewust maken van de nefaste gevolgen van gebruik pesticiden).
Het voeren van een doordacht ruimtelijk beleid dat er voor zorgt dat versnipperde natuur- en
bosgebieden met elkaar worden verbonden, bv. door het aanplanten van natuurlijke
verbindingszones als houtkanten.

Afvalbeleid
Afval blijft voor Lier-Koningshooikt een belangrijke uitdaging. Mits de nodige sociale
correcties, bijvoorbeeld voor luiers en medisch afval, blijft CD&V voorstander van betaling
per hoeveelheid en soort afval (het zgn. diftarsysteem, een systeem waarbij men wordt
aangemoedigd om afval te voorkomen en te sorteren.). Dit is niet alleen rechtvaardig, maar
ook beter voor het milieu aangezien de burgers hierdoor zullen aangemoedigd worden om
minder en minder vervuilend afval te produceren. Inwoners die goed sorteren dienen nog
sterker worden aangemoedigd
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De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:
 Het snel en adequaat oplossen van eventuele problemen in de afvalinfrastructuur (OCT’s).
 Het voorkomen en grondig aanpakken van sluikstorten.
 Ook ondernemers moeten op het containerpark terecht kunnen met hun afval; gepaste
dienstverlening naar hen toe dient uitgebouwd.

Een duurzaam patrimoniumbeleid verzekert de toekomst
Het patrimonium van Lier en Koningshooikt is omvangrijk, zowel fysiek als budgettair. Het
behelst zowel de lokale wegen, fiets- en voetpaden, alsook de gemeentelijke gebouwen van
allerlei aard. Weinig of slechte investeringen in dit patrimonium zijn op langere termijn
nefast. Het getuigt dus vooral van verantwoordelijkheidszin om als bestuur van Lier en
Koningshooikt te investeren in duurzaam patrimonium.

Wegen, fietspaden en voetpaden
Wegen, fietspaden en voetpaden zijn de vormen van infrastructuur waar de inwoners het
meest mee in contact komen. Een goede en duurzame aanleg en daadwerkelijk onderhoud
van de wegen, fiets- en voetpaden zijn niet alleen een garantie op een langere gebruiksduur,
maar verhogen ook de gebruiksvriendelijkheid en –aantrekkelijkheid ervan. CD&V pleit dan
ook voor goed toegankelijke, onderhouden en propere wegen, voet- en fietspaden.

Gemeentelijke gebouwen
Investeringen in gemeentelijke gebouwen zijn dikwijls erg duur, toch getuigt het van goed
bestuur om de nodige herstellingen aan de gemeentelijke gebouwen uit te voeren en, indien
nuttig en opportuun, nieuwe gebouwen op te trekken in duurzame materialen. Verouderde
of niet onderhouden gebouwen zijn niet alleen een actuele meerkost, maar zijn ook op
langere termijn een slechte zaak.
Er dient bij nieuwe investeringen gekozen te worden voor energiebesparende oplossingen in
combinatie met het gebruik van groene energie in de gemeentelijke gebouwen. Een
grondige energiescan en sensibilisering van het overheidspersoneel zijn alvast preventieve
initiatieven die in afwachting van opportune investeringen wenselijk zijn.
Een duurzaam energiebeleid
Energie is een schaars goed . De promotie van hernieuwbare energiebronnen is groot, maar
ook in Lier en Koningshooikt kunnen we hierin een rol spelen. Vooral sensibilisering, goede
informatieverstrekking en doorverwijzing van de inwoners zijn bij uitstek taken voor het
stadsbestuur als meest nabije bestuursniveau. Daarbij moet men in eerste instantie
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proberen energie te besparen of een hogere energie-efficiëntie te bewerkstelligen.
Vervolgens moet men duurzame (hernieuwbare) bronnen promoten. Bij dit alles mag men
echter de armsten in de samenleving niet vergeten. Voor hen is energie immers een grote
hap uit het budget.
Het gemeentelijk energiebeleid moet erop gericht zijn om het duurzame en efficiënte
gebruik van energie maximaal te stimuleren en te promoten naar haar personeel, inwoners,
scholen, ondernemingen,… toe. Hierbij richt men zich op het terugdringen van het
energieverbruik, het promoten van energiezuinig en duurzaam bouwen en wonen door
voldoende informatie te verstrekken en de energiegebruikers te sensibiliseren (bv. via een
woon-en energieloket). De stadsbestuur van Lier-Koningshooikt speelt hierbij (o.a. inzake
hernieuwbare energie) een voortrekkersrol en zorgt er tegelijkertijd voor dat de zwaksten
ook bereikt worden.
Binnen de stedelijke administratie moet de functie van energiecoördinator opgewaardeerd
worden. Hij/zij werkt samen met de lokale duurzaamheidsambtenaar en de gemeentelijke
technische diensten.
De openbare verlichting is een van de grootste elektriciteitsverbruiker in Lier en
Koningshooikt. Hierin zijn dan ook belangrijke financiële en energiebesparingen mogelijk
door het gebruik van energie-efficiënte lampen en armaturen of het gebruik van een
intelligente regeling van de verlichting. Bij dit alles moet er echter ook en vooral rekening
gehouden worden met de veiligheid van de weggebruikers en in het bijzonder de fietsers en
voetgangers. Voldoende en goede verlichting moet zorgen voor het wegwerken van het
onveiligheidsgevoel, om. bij ouderen en vrouwen.

4. Vrije tijd
Sport dicht bij huis – iedereen in beweging.
Sporten vergroot de verbondenheid van mensen. Wanneer men bovendien in Lier of
Koningshooikt, dicht bij huis, voldoende sportfaciliteiten vindt, is dit een versterking van
onze lokale gemeenschap. Samen sporten zorgt er dan immers voor dat men gemakkelijker
met stads- of dorpsgenoten in contact komt. CD&V pleit voor een laagdrempelig sportbeleid,
in overleg met de lokale actoren
De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:
•

•

Verenigingen (sport, scholen, jeugdbewegingen, ...) moeten aan een redelijke prijs de nodige
sportinfrastructuur kunnen huren, verwerven, bouwen, .... De stad Lier dient hierin te
faciliteren. Uitbouw van de sport- en recreatiezone Hoge Velden kan hiertoe bijdragen.
Hierbij wordt gedacht aan bouw van een sporthal (min. 2 basketbalvelden groot), gymzaal,
voetbalveld voor competitievoetbal (met tribune), oefenterreinen, ruimte voor kayakclub, ...
Ook de individuele recreatieve sporter niet vergeten: zo zouden individuele sporters de
sportinfrastructuur van de stad, bv. het Nete-atletiekstadion, moeten kunnen gebruiken op
momenten dat deze niet door verenigingen worden gebruikt.
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•
•
•

Bij aanleg van nieuwe wijken voldoende aandacht besteden aan sportmogelijkheden in de
wijk.
Het uitbreiden van de verlichting op de stadsvesten (op een energievriendelijke manier).
Het voeren van acties naar bepaalde doelgroepen (jongeren, ouderen, kansarmen) zodat zij
meer sporten (bv. uitbreiding van ‘Sport-na-school’-cheques, Gommer-pas, voetbalploeg
Hommeles, ‘sport overdag’ voor senioren).

Een bruisend en gevarieerd cultuuraanbod op maat
Naast fysieke in- en ontspanning hebben we in Lier-Koningshooikt ook nood aan voldoende
intellectuele ontspanning en inspanning.
Een bruisende stad of gemeente kan in principe rekenen op een gevarieerd aanbod aan
socio-culturele verenigingen en activiteiten, waarbinnen vele vrijwilligers zich engageren en
elkaar ontmoeten en versterken. Deze verdienen dan ook voldoende ondersteuning door de
overheid.
De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:
•

•
•
•
•

Het voorzien van voldoende en goed uitgeruste lokalen waar cultuur kan worden beleefd. Dit
in de eerste plaats door onderhoud en renovatie van bestaande panden (bv. Vredeberg en
Den Bril).
Het verder ondersteunen van de huidige cultuurcampus, bestaande uit Den Bril, de
bibliotheek, de Jezuïetenkerk, de Academie voor muziek, woord en dans en het oudkloostergebouw van de Zwartzusters.
Het stimuleren van lokale amateur-kunstenaars en een meer optimale samenwerking tussen
de Stedelijke Academies, verenigingen en scholen.
Het ondersteunen van kleinschalige wijkfeesten, die het sociale weefsel van onze stad
versterken.
Het organiseren en promoten van de feestelijkheden in het kader van herdenking van 100
jaar Wereldoorlog I in 2014 (die een enorme impact heeft gehad op onze stad waarin Lier
een belangrijke rol speelde) en van de Sint-Gummarusfeesten in 2015.

Toerisme in Lier-Koningshooikt versterkt een stad/dorp
Een positieve uitstraling, de lokale erfgoed- en andere troeven van Lier-Koningshooikt en de
promotie van onze stad zorgen er mee voor dat inwoners fier zijn op Lier-Koningshooikt
waar zij wonen en versterkt de eigen gemeentelijke identiteit.
Wanneer Lier-Koningshooikt voldoende toeristisch attractief is, schept dit bovendien kansen
voor zowel onze stad, de lokale ondernemers als de bevolking.

De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:


Het resoluut opteren voor “citymarketing” zodat Lier nog meer op kaart wordt gezet. Dit vereist
niet alleen voldoende en goede promotie van de lokale troeven, maar vraagt ook de nodige
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overheidsinspanningen met betrekking tot het behoud van het aanwezig erfgoed, het onderhoud
van wegen, fiets-, wandel- en voetpaden, bewegwijzering, samenwerking met horeca en
middenstanders, ….
Het behouden en opwaarderen van de historische waarde van het Lierse stadscentrum. De
restauratie van onze monumenten blijft nodig, denk maar aan de restauratie van: de
St.Gummaruskerk, het begijnhof en de begijnhofkerk, de binnenrestauratie van H. Hartkerk. Dit
is een investering in ons eigen erfgoed. De nieuw aangelegde Grote Markt dient ook op cultureel
en ontspanningsvlak te worden benut, gaande van kleine tot grote(re) evenementen, waarbij
zoveel mogelijk wordt rekening gehouden met de zaterdagse markt. Ook is het belangrijk dat de
lokale middenstand hierbij wordt betrokken.
Het inrichten van een “In & Uit-winkel” in het Timmermans-Opsomermuseum. Hier kan
toeristische en culturele informatie worden gebundeld en kunnen bezoekers wegwijs worden
gemaakt in het ruime vrijetijdsaanbod. Ook kan men reserveren voor toeristische en culturele
activiteiten.
Het behoud van het Vleeshuis als stadspatrimonium, met uitvoering van aanpassingswerken
zodat de toegankelijkheid en inrichting van de bovenverdieping en tentoonstellingsruimte
verbetert en er plaats komt voor exposities met de werken van Lierse kunstenaars, over de Lierse
stadsgeschiedenis en over het Lierse cultuurleven.
Het opmaken van een masterplan voor de restauratie van Het Fort van Lier (met aandacht voor
het cultuurhistorische en het ecologische aspect). Vzw Het Kempisch Landschap, met steun van
de provincie, kan hierbij een belangrijke rol spelen.
Het herwaarderen van het stadhuis als representatieve ruimte, waarbij het gebouw toegankelijk
blijft voor huwelijken, maar daarnaast ook meer toegankelijk wordt voor toeristen en inwoners.
Hierbij dient voldoende aandacht besteed aan het historische karakter van het stadsgebouw.
Het renoveren van het bestaand cultureel centrum (CC De Mol) in afwachting van de bouw van
een nieuwe cultureel centrum in de stationsomgeving.
Het voorzien van combitickets voor bezoeken aan Lierse musea , monumenten, …
Het verder uitbouwen van ‘trage wegen’. Het stadsbestuur ondersteunt verenigingen en
organisaties die hiervoor ijveren (oa. inzake het onderhoud van deze ‘trage wegen’, dit in overleg
met de eigenaars en samen met de lokale land- en tuinbouwers). Dit geldt ook voor private trage
wegen die in lussen- of knooppunten netwerk zijn opgenomen (TPA of Rivierenland).

Ondersteuning van verenigingen, want zij verbinden mensen
De vele socio-culturele verenigingen, jeugd- of sportverenigingen die wij in Lier en
Koningshooikt rijk zijn, zijn bij ons dé ontmoetingsplaats bij uitstek voor veel inwoners van
Lier en Koningshooikt. Bovendien worden zij vaak draaiende gehouden door een
(uitgebreide) groep van vrijwilligers. Op die wijze brengen deze verenigingen veel mensen bij
elkaar en zorgen zij voor een grotere sociale cohesie in de lokale gemeenschappen. Zij
verdienen dan ook de volle steun en ondersteuning van Lier-Koningshooikt.
De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:
•

•

Het stadsbestuur moet veelvuldig in dialoog treden met alle verenigingen (cultureel, sport,
recreatie, jeugd, wijkcomités, …) en betrekt daarbij ook de betrokken adviesraden. Verenigingen
met gelijkaardige problemen worden samengebracht. Globale oplossingen, zoals het delen van
lokalen of materiaal, moeten aangemoedigd en ondersteund worden.
De verdeling van subsidies moet transparant, eenvoudig en rechtvaardig gebeuren. De subsidies
moeten verenigingen vooral stimuleren om zelf initiatieven te nemen: organisatie van een actie
of evenement, verfraaien van de lokalen, deelname aan vormingsactiviteiten…
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•
•

•

Verenigingen moeten actief aangemoedigd worden om hun stem te laten horen en hun grieven,
verzuchtingen en opmerkingen te formuleren. Op deze manier kan er efficiënt en doeltreffend
ingespeeld worden op situaties.
Het stadsbestuur moet verenigingen de mogelijkheid geven om positief naar buiten te komen en
tegelijkertijd een centje bij te verdienen. Evenementen zoals “Lier Feest” en de “Kerst in LierKoningshooikt” moeten maximaal opengesteld worden voor verenigingen. De stad maakt via
onder meer haar website en de “Peperbus” reclame voor Lierse verenigingsactiviteiten.
Als het college of de gemeenteraad een advies van een betrokken adviesraad geheel of
gedeeltelijk niet volgt, dan moeten zij dit motiveren en verdedigen.

5. Een goed lokaal sociaal beleid
Niet alle inwoners van Lier en Koningshooikt nemen deel aan het maatschappelijk leven.
Vereenzaming plaatst vele mensen in een sociaal isolement. Ook mensen van vreemde
origine hebben het vaak niet gemakkelijk om volop deel te worden van de lokale
gemeenschap en hier werkelijk een thuis te vinden. Daarom moet een goed lokaal sociaal
beleid er ook op gericht zijn om net die mensen aan de kant mee te nemen. Het lokaal
sociaal beleid moet ook voor deze inwoners ontmoetingen creëren en zo een verbondenheid
met de rest van de gemeenschap doen ontstaan. Een lokaal sociaal beleid zorgt voor een
warmer Lier en Koningshooikt en moet gericht zijn op een maximale toegankelijkheid van de
dienstverlening voor elke burger en een optimaal bereik van de beoogde doelgroepen.
De eenzaamheid aanpakken
Allerlei studies tonen aan dat steeds meer mensen in onze lokale gemeenschappen
vereenzamen. Een aantal verenigingen hebben reeds het initiatief genomen om deze
mensen meer te betrekken bij het maatschappelijk leven in Lier en Koningshooikt.
Inburgering bespoedigen
Voor mensen van vreemde afkomst die in Lier-Koningshooikt komen wonen, is het niet steeds
evident zich snel te integreren in de lokale gemeenschap. Taal- en culturele problemen zorgen vaak
voor een moeilijke communicatie met de andere inwoners en gemeente. Het is echter belangrijk de
inburgering van deze nieuwe inwoners te bespoedigen en hen de nodige initiatieven daartoe aan te
reiken.

Iedereen mee
Een beleid rond gelijke kansen is een belangrijke opdracht waarin wij ook willen investeren.
Niet iedereen heeft immers dezelfde kansen wat betreft de deelname aan politiek en
arbeidsmarkt of heeft dezelfde noden op het vlak van openbare ruimte, gezondheidszorg,
mobiliteit, wonen, ….
Daarom is het nodig dat ook het beleid op lokaal vlak in alle beleidsdomeinen rekening
houdt met de bekommernissen van alle - werkende, thuiswerkende, werkzoekende,
mannelijke, vrouwelijke, jeugdige, oudere, auto- en allochtone – inwoners.
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De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:
•
•

Samen met OCMW en VDAB werkzoekenden begeleiden in het vinden van werk.
Het verder promoten en ondersteunen van tweedekansonderwijs.

Armoede bestrijden
Armoede bestrijden is meer dan enkel initiatieven nemen om zichtbare armoede aan te
pakken. Het is tevens op zoek gaan naar verborgen armoede en deze mensen uit de
schaduw te halen. In overleg met de lokale armoedewerkingen dienen we in LierKoningshooikt voldoende aandacht te besteden aan armoedebestrijding in het opstellen van
een sociaal beleidsplan, inclusief preventie. Voldoende inventiviteit kan daarbij een aantal
stigma’s verhelpen en mensen in armoede meer betrekken in het maatschappelijk leven.
De problematiek van armoede is ook in Lier-Koningshooikt complex en strekt zich uit over
allerlei terreinen zoals werk, wonen, energie en mobiliteit.
De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:
•
•
•
•

Initiatieven als Gommerpas, waarbij ‘kansarmen’ korting krijgen, behouden en uitbreiden
waar kan, met de nodige communicatie naar de betrokkenen toe.
Initiatieven als Ons Gedacht, De Stappaert, het sociaal restaurant KomeNete en de
voedselbank ondersteunen en verder versterken.
Het aanbieden van specifieke opvoedingsondersteuning gericht op kansarme gezinnen.
Het opstellen van een gemeentelijke armoedebarometer, waaraan beleidsbeslissingen
afgetoetst kunnen worden.

Personen met een beperking
De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:






Het ondersteunen van projecten die zich richten op de hulp aan of zorg voor personen met
een beperking (incl. op vlak van geestelijke gezondheid).
In overleg treden met verenigingen van of voor personen met een beperking, vrijwilligers en
zorginstellingen (oa zieken- en gehandicaptenraad, lokaal overleg gezondheidszorg, lokale
adviesraad voor toegankelijkheid, …).
Zorgen voor een goede toegankelijkheid van gebouwen, straten e.d. voor personen met een
beperking, zeker deze van eigen infrastructuur (gebouwen, voetpaden…).
Ook op het vlak van tewerkstelling van mensen met een beperking dient Lier-Koningshooikt
een voorbeeldfunctie te vervullen.

Investeren in een gezond Lier en Koningshooikt , met gezonde inwoners
Een gezond Lier en Koningshooikt met gezonde inwoners heeft onmiskenbaar een aantal
troeven in handen. Uiteraard kan een gemeente of stad niet zelf de inwoners gezond maken
of houden. Een stad of gemeente als Lier en Koningshooikt kan echter wél bijdragen tot een
goed preventief gezondheidsbeleid.
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Ondersteuning van het wijkgezondheidscentrum dat recent is opgestart.

Lokale initiatieven ondersteunen
Vandaag zijn reeds vele lokale verenigingen en het middenveld volop met sociaal beleid en
sociaal werk bezig (bv. Ons Gedacht en De Stappaert). Het bestuur mag deze initiatieven niet
overnemen of inpikken. Veel beter is het ondersteunen van organisaties en vrijwilligers in
hun actuele engagement. De vele vrijwilligers die vandaag reeds aan de slag zijn om
zorgbehoevenden en anderen te helpen, verdienen deze steun ten volle.
Een internationale band versterkt.
Lier en Koningshooikt staan niet op zichzelf. Ze zijn een onderdeel van het Vlaamse Gewest,
België, de Europese Unie, de geglobaliseerde samenleving. Een internationale band kan Lier
en Koningshooikt versterken en mensen verbinden. De Wereldraad van Lier-Koningshooikt
heeft hierbij een rol te vervullen als gever van advies.
Ontwikkelingssamenwerking
Lier is een open stad. Onze stad speelt een belangrijke rol in een geëngageerd NoordZuidbeleid. Het Noord-Zuidbeleid is geen geïsoleerd beleidsdomein. Er zijn duidelijk linken
met milieu, sociaal en economische aspecten en participatie. Het Noord-Zuidbeleid is geen
exclusieve bevoegdheid van de schepen voor ontwikkelingssamenwerking. Ook andere
schepenen horen binnen hun beleidssectoren er aandacht voor te hebben.
Een goed lokaal Noord-Zuidbeleid maakt de inwoners meer bewust van de NoordZuidproblematiek en draagt bij tot een bewuste en eerlijke levensstijl met steeds
verminderende ecologische voetafdruk.
De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:
•
•
•

•
•

Het integreren van het Noord-Zuidbeleid in de verschillende beleidsdomeinen (oa. onderwijs,
middenveld, milieu, aankoopbeleid).
Het sensibiliseren en gericht communiceren over de Noord-Zuidproblematiek samen met
Lierse organisaties die actief zijn op dit vlak.
Lier is een Fair Trade gemeente. Wij streven ernaar om het aantal verkrijgbare Fairtradeproducten te laten stijgen. Dit houdt ook in dat de lokale (Lierse en Hooiktse) boer die
duurzaam produceert wordt ondersteund.
Ook het “schone kleren”-principe geniet onze steun. Dergelijke acties kunnen uitgebreid
worden naar andere domeinen.
De Wereldraad in Lier-Koningshooikt moet in staat zijn om zijn functie te vervullen als een
advies- en bewaakorgaan inzake duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking.
Hiervoor moet het kunnen beschikken over de nodige budgettaire middelen.
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6.Een dienstvaardig bestuur
Het bestuur van Lier en Koningshooikt is geen beleidsniveau om het beleidsniveau op zich.
Zoals elke overheid heeft dit bestuur als bestuursniveau enkel zin als dienstverlenende en
beleidsvoerende instantie. Een stad of gemeente is zo goed als altijd het bestuursniveau dat
het dichtste bij de burgers staat, ook in Lier en Koningshooikt. Het stadsbestuur van LierKoningshooikt is nabij en is vaak ook het lokaal meest gekende bestuursniveau. Voor CD&V
Lier en Koningshooikt is de dienstverlening door de gemeente dan ook erg belangrijk. Onder
andere via inspraak van de “gebruikers”, de inwoners, kan deze dienstverlening
geoptimaliseerd worden. Lier en Koningshooikt moeten hieraan dan ook het nodige belang
hechten.
Een uitgebreide en kwaliteitsvolle gemeentelijke dienstverlening
Het stadsbestuur van Lier en Koningshooikt is het bestuursniveau waarbij de burgers het
vaakst en snelst komen aankloppen. Het is dan ook noodzakelijk dat Lier een uitgebreide
dienstverlening aan haar inwoners aanbiedt, die verder dient te gaan dan de klassieke taken
die een gemeente op zich neemt. Ook in beleidsdomeinen waarin we in Lier en
Koningshooikt slechts een beperkte coördinerende, ondersteunende of informerende rol
hebben, moet heel wat dienstverlening aangeboden worden.
De dienstverlening die Lier en Koningshooikt aanbiedt, dient kwalitatief hoogstaand te zijn.
De “klanten” van onze stad en gemeente schieten niets op met een weinig kwalitatieve
dienstverlening. Daarom moet binnen het stadsbestuur voldoende aandacht besteed
worden aan de uitbouw en uitvoering van een goed kwaliteitszorgbeleid, met inbegrip van
de nodige evaluaties. Bij voorkeur wordt in het bepalen van dit beleid de nodige
inspraakmogelijkheden voor de burgers en gebruikers van de gemeentediensten geboden.
Inwoners mogen geen belemmeringen voelen wanneer zij met vragen of problemen bij het
stadsbestuur aankloppen. Dit vereist bepaalde inspanningen in het kader van
bereikbaarheid, openingsuren na de werkdag e.d. De verdere uitbouw van de nieuwe
stadsadministratie en de huisvestiging in nieuwe gebouwen (de Dungelhoeff) moet er toe
leiden dat de dienstverlening verder wordt geoptimaliseerd.
De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:




Het verzekeren van een klantvriendelijke dienstverlening van de stadsdiensten naar iedere
burger toe : dit behelst om. ruimere openingsuren, toegankelijkere infrastructuur, de
uitbreiding van de elektronische dienstverlening.
In Koningshooikt behouden we de bestaande dienstverlening in het gemeentehuis.

De stad is eenvoudig, klantgericht en efficiënt in haar dienstverlening
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De tijd van een overheid die een dienstverlening aanbood zonder meer, is definitief voorbij.
Steeds meer verwachten de gebruikers van de gemeentediensten dat hun bestuur
klantgericht en efficiënt is. Lier en Koningshooikt nemen dan ook de nodige initiatieven om
haar klantgerichtheid en efficiëntie te vergroten. Een goed onderbouwd charter dat als
leidraad kan dienen voor alle gemeentediensten kan hiertoe bijdragen. Tevens kan een
verdere uitbreiding van de online-diensten van Lier en Koningshooikt (via het E-loket)
bijdragen aan een sterkere klantgerichtheid én efficiëntiewinst. Om een innovatieve en
slimme lokale overheid in Lier en Koningshooikt uit te bouwen dient er per legislatuur een Iscan te gebeuren. Dit is een intensieve oefening waarbij de organisatiekenmerken van een
stad, de inzet van ICT in hun organisatie en de relatie tussen beiden wordt geanalyseerd.
Daarnaast moet de dienstverlening in Lier en Koningshooikt eenvoudig zijn. De
gebruikers/klanten blijven op hun honger zitten wanneer zij voor elke vraag een andere
dienst (al dan niet in hetzelfde gebouw) moeten opzoeken. Soms dient men zelfs voor één
vraag verschillende diensten aan te zoeken voor de onderscheiden deelaspecten die met de
vraag verbonden zijn.
De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:
•

Bij de verhuis van de stadskantoren naar de Dungelhoeffsite investeren in een éénloketfunctie zodat elke persoon, organisatie, onderneming e.d. die beroep wil doen op de
diensten van onze stad en gemeente zich eenvoudig tot dit loket kan richten met al zijn
vragen.

•

PRIK (professionaliteit, respect, integriteit, klantvriendelijkheid) moet het credo van alle
stadsdiensten zijn. Een efficiënte hulpverlening (binnen de diensturen) en doorverwijzing
(buiten de diensturen) moeten centraal staan. Het stadspersoneel moet in de eerste plaats
oplossingsgericht en niet normerend denken.
het voeren van de communicatie van regelgeving, reglementering en procedures op
klantvriendelijke en vlot toegankelijke wijze in een eenvoudig taalgebruik (bv. FAQ’s).

•

Stad en inwoners ontmoeten elkaar
De inwoners van Lier-Koningshooikt moeten niet alleen elkaar ontmoeten om tot een zekere
verbondenheid te komen, maar ook met het stadsbestuur. Daarom is het erg belangrijk dat
Lier-Koningshooikt en de inwoners ook elkaar ontmoeten en op die manier de inwoners ook
een duidelijke stem krijgen in het uitstippelen van het beleid van “hun” Lier en
Koningshooikt. Een goede communicatie tussen inwoners en Lier-Koningshooikt en vice
versa is dan ook van fundamenteel belang.
Goede afspraken maken goede vrienden. Dit is enkel mogelijk wanneer er een duidelijke en
goede communicatie bestaat tussen de het bestuur van Lier en Koningshooikt en zijn
inwoners. Een gedegen en efficiënt communicatiebeleid verhoogt de betrokkenheid van de
inwoners met Lier en Koningshooikt en kan veel frustraties en onduidelijkheden vermijden.
De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:
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Het voeren van een transparant en goed (financieel verantwoord, duurzaam,
toekomstgericht) bestuur waar de inwoners betrokken zijn bij het beleid, waarbij
buurtwerking vertrekt vanuit de mensen/(wijk)verenigingen.
Het optimaliseren van het
overleg tussen bestuur en middenveld, verenigingen,
ondernemers en inwoners optimaliseren zodat de inspraak van de burgers zo efficiënt
mogelijk verloopt : ervoor zorgen dat zoveel mogelijk inwoners, over alle leeftijdscategorieën
en bevolkingsgroepen heen, mannen en vrouwen, bij het overleg betrokken worden, zodat
de representativiteit van het overlegorgaan zo goed mogelijk gewaarborgd wordt.
In het kader van projecten binnen Lier en Koningshooikt de betrokken inwoners in een vroeg
stadium zoveel mogelijk informeren, ook voorafgaand aan de besluitvorming, bv. via
inspraakvergaderingen, schriftelijke bevraging van wijken en straten, wettelijke
bezwarenprocedure (waarbij een terugkoppeling noodzakelijk is door de administratie aan
de indieners van het bezwaar), …
Het garanderen van meer transparantie van dossiers: de opvolgingsmogelijkheid van een
dossier voor de burger kan gedigitaliseerd worden via bv. een projectfiche op www.lier.be.
Het opwaarderen van de dorpsraad in Koningshooikt naar een adviesraad, zodat deze op een
gedragen manier formele adviezen aan het bestuur kan formuleren.

Lier-Koningshooikt maakt op een goede manier gebruik van nieuwe communicatiemiddelen.
De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:
•

Het maximaal benutten van de elektronische communicatie om snel en gericht in te spelen
op vragen van de Lierenaars/Hooiktenaars (oa verder uitwerken van digitale nieuwsbrieven,
websites, e-loketten, elektronische reserveringsmogelijkheden voor oa. sportaccommodatie,
sociale media…zodat inwoners en bezoekers optimaal op de hoogte blijven.

Een gedegen gemeentelijk personeelsbeleid
Een efficiënte gemeentelijke dienstverlening begint met een goed personeelsbeleid. Niet
alleen speelt het personeel onmiskenbaar de hoofdrol in het bereiken van een
kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening; het personeelsbudget is ook een belangrijke
recurrente post in het gemeentebudget. Een goed personeelsbeleid, op basis van een
onderbouwd personeelsplan dat samen met het gemeentelijk managementteam wordt
uitgewerkt, is dan ook een noodzaak om tot een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening
te komen en tevens de gemeente financieel gezond te houden. De afgelopen jaren
onderging de stedelijke administratie een grondige herorganisatie. “De juiste persoon op de
juiste plaats” was hierbij één van de belangrijkste uitgangspunten.
De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:


Het voeren van een HR-beleid dat medewerkers rekruteert met de juiste kwalificaties en
competenties en dat gericht is op resultaten en ontwikkeling, door:
o het aanwerven van gemotiveerde en competente medewerkers;
o het begeleiden en vormen van leidinggevenden en medewerkers ;
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het realiseren van meer synergiën tussen de diensten van stad en OCMW teneinde de
efficiëntie te verhogen en schaalvoordelen te genereren;
o het aantrekken, ondersteunen en belonen van vrijwilligers .
De gemeente moet in haar eigen personeelsbeleid een voorbeeldfunctie vervullen wat betreft
‘diversiteit op de werkvloer’: met gelijke kansen voor vrouwen en mannen, jonge en ervaren
werknemers, kansen voor personen met een beperking en voor personen van allochtone
afkomst. De gemeente of stad geeft ook kansen aan stagiairs en laaggeschoolden om binnen de
gemeentelijke administratie in hun job te groeien en arbeidservaring op te doen.
Het stadsbestuur stelt zich, binnen het wettelijk kader, tegenover haar personeel flexibel op met
betrekking tot deeltijds werken, loopbaanonderbreking...
Het stadsbestuur moet werk maken van doorgroeimogelijkheden en permanente vorming van
haar eigen personeel. Het stadspersoneel kan zich zo in een dynamische en aangename
werkomgeving ten volle ontwikkelen. Uiteindelijk zullen ook alle Lierenaars in hun contacten met
de stad hiervan profiteren.
Het stadsbestuur moet de deskundigheid en onafhankelijkheid van haar personeel respecteren.
Anderzijds moet het personeel zich loyaal opstellen met betrekking tot beslissingen van het
schepencollege of de gemeenteraad.
o








Een verantwoord en gezond financieel beleid
Een stad als Lier-Koningshooikt besturen kost onmiskenbaar geld. Een goed bestuur in Lier
en Koningshooikt vereist ook een gedegen financieel beleid. Letten op de centen betekent
niet alleen zorgen voor een budget in evenwicht, maar belemmert ook de toekomstige
generaties niet. Vandaag te grote financiële, budgettaire risico’s nemen, impliceert immers
meteen ook een last leggen op de toekomstige inwoners van de gemeente. CD&V wil dit ten
zeerste vermijden.
Het jaarlijks opstellen van het gemeentelijk budget vereist telkenmale een lange en moeilijke
afweging van investeringen, inkomsten, werkingskosten e.d. Het is voor CD&V LierKoningshooikt in elk geval noodzakelijk dat het bestuur tracht de schulden onder controle te
houden. Het bestuur van Lier- Koningshooikt dient er alles aan te doen om de gemeente
financieel gezond te houden op korte én lange(re) termijn.
De actiepunten van CD&V Lier-Koningshooikt:




Erover waken dat het financieel beleid van de stad transparant en overzichtelijk is.
Ervoor zorgen dat zoveel mogelijk subsidies worden binnengehaald (bv subsidies voor sport,
toerisme, onderhoud openbaar domein van de provincie, Vlaanderen, België, EU).

Lokale lasten onder controle houden
Evident kunnen er door een gemeente geen uitgaven gedaan worden zonder inkomsten te
vergaren. Het heffen van lokale belastingen en andere lasten is dus noodzakelijk. Dit hoeft
op zich geen probleem te zijn op voorwaarde dat de lokale lasten duidelijk, stimulerend en
rechtvaardig zijn en principieel in verhouding tot de genoten inkomsten. Bovendien pleit
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CD&V er voor om de lokale lasten onder controle te houden aangezien dit zowel de
koopkracht van de inwoners als de economische attractiviteit van de gemeente verhoogt.
Dit kan door (en dat zijn de CD&V-actiepunten):
• te zorgen dat er meer gezinnen en bedrijven in Lier wonen/gevestigd zijn, waardoor de
inkomsten kunnen stijgen.
• het constant in vraag stellen of een bepaalde dienstverlening behoort tot de opdracht van de
stad (het kerntakendebat) en of ze op de meest efficiënte wijze wordt uitgevoerd.
• zoveel mogelijk synergiën te creëren tussen stad en OCMW, zeker nu dat de stad en OCMW
op zelfde site gevestigd zijn (Eandis-site) of gevestigd zullen zijn(Dungelhoeff). Dit moet
kunnen leiden tot lagere eenheidskost (minder uitgaven).

Intergemeentelijke samenwerking kan de dienstverlening optimaliseren
Bepaalde diensten kunnen uit hun aard nauwelijks door één gemeente geleverd worden. Zo
is afvalophaling en –verwerking uitbesteed aan de intercommunale Ivarem. CD&V kiest
ervoor om deze intergemeentelijke samenwerking te organiseren op een niveau dat zo dicht
mogelijk bij het niveau van Lier en Koningshooikt staat. Een te grote schaal kan immers
negatieve gevolgen hebben voor de dienstverlening en verkleint bovendien de inspraak van
de gemeente Koningshooikt en stad Lier in het bestuur van het samenwerkingsverband.
CD&V wil echter niet dat deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden uitgroeien tot
nieuwe bestuursniveaus.
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