








MEER AANDACHT VOOR 
OUDEREN
Onze ouderen moeten zo lang en kwalitatief mogelijk kunnen 
deelnemen aan de samenleving. Het aantal actieve senioren stijgt. Zij 
hebben recht op activiteiten op maat en aangepaste dienstverlening.

Toegankelijkheid van het openbaar domein blijft een aandachtspunt. Onder 
mobiliteit spraken we al over de '8-80-toets' voor straten en voetpaden. 
Voetpaden obstakelvrij houden voor bv. mensen in een rolstoel of met een 
rollator is belangrijk.  En we willen een toegankelijkheidstoets voor alle 
openbare en semi-openbare gebouwen.

In de dienstverlening van de stad willen we een Seniorenloket: één loket waar 
senioren met al hun vragen terecht kunnen. Het aanbod aan activiteiten voor 
senioren in de dienstencentra en elders in de stad willen we evalueren, 
verbeteren en uitbreiden.

Voor onze zorgbehoevenden doen we een extra inspanning met een globaal 
Liers Mantelzorgplan. De Lierse mantelzorgpremie willen we terug invoeren. 
En over de strijd tegen eenzaamheid leest u links meer.
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EEN DORPSHART VOOR 
KONINGSHOOIKT
Een aangenamere Dorpsstraat en Koningsplein met meer aandacht 
voor verkeersveiligheid en gezelligheid: daar gaan we voor! Het 200-
jarig bestaan van 'Jut' in 2022 is een unieke hefboom.

We gaan voor een aangenaam en verkeersveilig dorpshart, op maat van  
bewoners en lokale handelaars, met veel gezellige ontmoetingsruimte. We 
zetten in op veilige voetpaden en oversteekplaatsen, maken ruimte voor de 
fietser en nemen maatregelen om vrachtverkeer dat niet moet leveren, uit het 
centrum te weren.

Een project van alle Hooiktenaren samen: dát moet het worden. Bewoners, 
handelaars, verenigingen, scholen... allemaal samen rond de tekentafel om het 
'Jut' van morgen uit te tekenen!

Qua dienstverlening zijn er nog enkele basisverrichtingen die ook in het 
gemeentehuis van Hooikt zouden moeten kunnen en vandaag nog niet mogelijk 
zijn. Inzake verkeersveiligheid hebben we bijzondere aandacht voor enkele 
gevaarlijke oversteken en overdreven snelheid buiten het dorpscentrum.
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MEER NETHEID, BETERE 
DIENSTVERLENING
Netheid van de openbare ruimte is voor ons een prioriteit. Een 
inspanning is nodig, zowel qua personeel als qua materiaal. Bijzondere 
aandacht hebben we voor zwerfvuil langs de invals- en buitenwegen.

In overleg met IVAREM willen we tot een betere dienstverlening komen, zoals 
bv. permanentie in het weekend. De capaciteit van de OCT's moet bekeken 
worden. Ofwel moeten er meer OCT's komen, ofwel meer ophaalmomenten. 
De kostprijs is pittig, daar moet service tegenover staan.

Van april tot oktober willen we eenmaal per week een avondopening in het 
containerpark. Het is immers een periode met veel (blad)afval.

Maar uiteraard begint een propere leefomgeving vooral bij onszelf. De 
afvalbijdrage moet mensen die weinig afval produceren en sorteren meer 
belonen. Sluikstort en zwerfvuil achterlaten moet kordater worden bestraft. En 
we willen de stad aansluiten bij de Statiegeldalliantie, een coalitie van steden 
en gemeenten die via statiegeld op drankverpakkingen, zoals in het buitenland, 
zwerfvuil wil verminderen.
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