
Zondag 18 juni stond onze ‘Plant Je 
Idee’-boom op de jaarmarkt van 
Koningshooikt. Bezoekers konden er 
hun wensen voor Koningshooikt en Lier 
- en in sommige gevallen ook voor de 
buurgemeenten - achterlaten en als 
blaadje aan de boom bevestigen.

Uiteraard werden ze daarvoor bedankt. 
Glaasjes sangria en fruitsap stonden ter 
beschikking.

 Tientallen wensen kwamen aan de Plant 
Je Idee-boom te hangen. Variatie troef: 
wensen in verband met onze fiets- en 
voetpaden, de dorpskern van 
Koningshooikt, de sportaccommodaties 
in Lier, speeltuinen, fietsveiligheid, het 
parkeerbeleid en de zorg voor ouderen. 
Oh ja, er was ook een heel speciale bij: 
“Lierse weer kampioen in 1A.” Voor zover 
wij daar impact op kunnen hebben: 
graag!

De Plant Je Idee-boom zal de komende 
weken en maanden her en der 
verschijnen in Lier & Koningshooikt. Kom 
ons opzoeken zodat ook jij je wens of idee 
kan achterlaten voor een nog mooier Lier 
& Koningshooikt. #PlantJeIdee 

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

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Maxime Penen
(maxime.penen@gmail.com)
www.lier.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
facebook.com/cdenvlierkh

in Lier-Koningshooikt
www.plantjeidee.be - lier.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Lier-Koningshooikt juli 2017

Plant je idee voor een betere stad!
Met deze oproep komen we de komende weken & maanden naar jou toe. 
We willen weten hoe jij onze stad nog beter zou maken. 
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Wat zijn jouw wensen, ideeën & dromen? 
Samen met jou willen we werken aan een 
toekomstvisie voor onze stad. 
Een stad waar het goed is om te wonen & te 
werken, om te leven & te be-leven, voor de 
huidige & de toekomstige generaties. 

 
Stadsateliers, gespreksavonden, ludieke 
acties… Voor elk wat wils. Hou ons in de 
gaten. Kan je niet wachten? 

Surf naar www.plantjeidee.be & laat nú al 
jouw idee achter.

#PlantJeIdee



Jean  
wil dat de stad voluit inzet op 
fair trade en lokale producten

Patrick
wil aandacht voor 

rolstoelgebruikers en mensen 
die slecht te been zijn

Lier, stad van iedereen

Heb jij een hart voor Lier & Hooikt? Wij kunnen jouw inbreng gebruiken. 
Samenleven gaat over hoe we de maatschappij organiseren: aandacht 
hebben voor en rekening houden met elkaar zijn hierbij belangrijk. Ook in 
Lier & Hooikt is het van wezenlijk belang om te investeren in de mensen, 
verenigingen en organisaties. Zo kunnen we er voor zorgen dat onze stad 
warmer wordt voor iedereen, en dit zonder onderscheid.
 
Wil jij meewerken of nadenken rond thema’s als diversiteit, gelijke 
kansen, duurzaamheid, wonen en zorg voor jong en oud, … Wil jij je visie 
met ons delen over hoe wij inspraak in onze stad organiseren?
 
Je bent welkom! Neem contact op via iedereenlier@plantjeidee.be.

In zijn vrije tijd is Patrick vrijwilliger in ons 
Woonzorgcentrum Sint-Jozef. Hij gaat er o.m. wandelen met 
de bewoners, vaak met een rolstoel. 

“Ik wens dat de voetpaden en straten in Lier beter aangepast 
worden aan rolstoelgebruikers en mensen die slecht te been 
zijn”, zegt ‘Patje’. “Mijn generatie zal vast nog wel de ‘kakkewalk’ 
op de kermis kennen. Wél, daar heeft het soms wat van weg. Het 
voetpad ligt bijvoorbeeld ongelijk, de overgang van voetpad 
naar zebrapad is bruusk of er staan goed bedoelde paaltjes in 
de weg.
Er is nog een groot verschil tussen een wandelweg die in theorie 
‘rolstoeltoegankelijk’ is en de praktijk. Als het over diversiteit in 
de stad gaat, moet het ook over senioren gaan en mensen die 
wat moeilijker te been zijn.

Jean Saldanha is actief lid in de wereldraad en is een 
enthousiaste medestander in de 'Fairtrade trekkersgroep'.

"Ik wens voor Lier een stadsbestuur dat consequent en 
systematisch in haar openbare aanbestedingen en aankoop 
voor fair trade en lokale producten kiest. 

Alle stadsdiensten zoals de bibliotheek en de cultuurcentra 
zouden fairtrade en lokale producten moeten aanbieden.Dat is 
duurzaam én herkenbaar. De stad zou zo een voorbeeld zijn."

Lier, stad in actie

Dat CD&V meer is dan een politieke partij merken we 
in de opstart van onze werkgroep ‘Bruisend Leven in 
Lier’. 

We gaan op zoek naar wat er leeft in Lier en Koningshooikt binnen 
de domeinen cultuur, toerisme en sport en bij verenigingen en 
ondernemers, zowel klein als groot, zowel in de stad als op het 
platteland. Jullie maken immers Lier en Koningshooikt mooier 
en boeiender! 
De komende maanden zullen we daarom vooral actief gaan 
luisteren naar wat er bij jullie leeft! Waar hebben jullie als 
ondernemers, verenigingen, gezinnen, toeristen,… nood aan? 
Waar dromen jullie van?
 
Heb jij ideeën of vragen met betrekking tot deze thema’s? Neem 
dan zeker contact op via bruisendlier@plantjeidee.be.

Lier, stad in't groen 

Lier heeft alle troeven in handen om een geweldige plek te 
zijn om te wonen, te werken, te winkelen en te genieten. 

In onze cel ‘Lier, stad in’t groen’ buigen we ons over de thema’s 
wonen, mobiliteit en leefmilieu. 
Klimaat en milieu zijn globale uitdagingen. Maar ook het meest 
globale begint lokaal. Onze stad engageerde zich om haar CO2-
uitstoot sterk terug te dringen. Dat is goed voor onze generatie 
én voor die van onze (klein)kinderen.

Mobiliteit en wonen gaan hand in hand. De beschikbare open 
ruimte is beperkt, de bevolking blijft groeien. Hoe zorgen we voor 
voldoende kwaliteitsvolle woningen, zonder nog veel open 
ruimte aan te snijden?  
Interesse om mee te werken? Contacteer ons via op 
groenlier@plantjeidee.be. 
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