
» DE WEG VOORUIT

Wat als we onze 
inwoners meer Lier en 
meer Hooikt geven?
»

LIER-KONINGSHOOIKT



We moeten 
regelmatig 
achterom 
kijken of 
iedereen nog 
wel mee is.
»
In deze digitale tijden is het echt niet 
zo moeilijk om mensen automatisch 
de voordelen te geven waar ze recht 
op hebben. Want dat is nu net de 
moeilijkheid voor velen: een oneindi-
ge papiermolen, ingewikkelde proce-
dures en onduidelijke brieven. Hier-
voor moeten we nog veel sterker 
samenwerken: het OCMW met part-
ners als huurdersbonden, VDAB, 
thuiszorg en scholen. Deze partners 
kunnen helpen om armoedesignalen 
op te vangen. 

Een gemotiveerde
ploeg staat klaar om 
het beste uit Lier en 
Hooikt te halen!
»



lier.cdenv.be

Stijn Coenen 
»

Beste Lierenaar-Hooiktenaar,

Ik zit op mijn terras, met uitzicht op de Grote kerk. Mijn zoon 
voetbalt en mijn dochters leren elkaar de mooiste handstand. 
Wat voelt dit perfect, ik prijs me gelukkig.Vaak denk ik aan 
de toekomst. Wat als m'n zoon 40 zal zijn en misschien ook 
kinderen zal hebben? Zal hij ook vanop zijn terras zijn kinderen 
zien spelen? Zal hij evenveel geluk hebben dan ik en ook van 
dit zalige gevoel kunnen genieten?

Wij dromen ervan dat onze 
stad een plek blijft waar alle 
mensen hun draai vinden. 
Waar kinderen kunnen 
spelen, jongeren kunnen 
uitgaan, jonge gezinnen niet 
moeten gaan lopen om te 
onthaasten, ondernemingen 
kunnen bloeien… Een stad 
waar mensen zich goed 
voelen en gezond kunnen 
zijn, waar oma’s en opa’s zich 
kunnen ontspannen, waar 
het veilig en aangenaam is 
om te wonen, maar waar 
genoeg leven in de brouwerij 
is zodat mensen mekaar 
ontmoeten en plezier kunnen 
maken.

En dan denk ik: dat gebeurt 
niet vanzelf. Daar zijn 
geëngageerde mensen voor 
nodig met visie, die 
opportuniteiten zien en 
projecten realiseren. Want 
deze stad vorm geven, dat 
doe je niet alleen. Wij willen 
laten zien dat samenwerking 
geen hol woord is. Inspraak is 
meer dan informeren. Zo 
werk je mét en niet enkel 
voor, of zelfs tegen, de 
inwoners. Wij gaan voor onze 
toekomst, maar ook voor die 
van de volgende generatie 
Lierenaars en Hooiktenaars. 
Wij gaan voor projecten die 
toekomstgericht zijn, die de 

ruimte, financiële middelen 
en onze energie gebruiken 
maar niet op-gebruiken. 

De sleutel is voor ons het 
verbinden van onze troeven: 
onze mooie binnenstad, het 
historische centrum, ons 
dynamisch verenigingsleven, 
onze ondernemers en 
landbouwers. Want door 
deze troeven te verbinden, 
halen we meer uit Lier en 
Hooikt. En zo zetten we ons 
in voor een stad en een dorp 
waar onze kinderen in de 
toekomst ook op hun terras 
kunnen zitten en genieten 
van onze mooie stad en hun 
spelende kinderen.



Wat als ... ?
» 

Lier en Koninghooikt hebben alle troeven om dé stad van 
de toekomst te worden. Ontdek hieronder hoe wij naar 
onze toekomstige stad kijken! Want: wat als ...

… Lier en Hooikt al hun 
troeven ten volle zouden 
uitspelen?

… we onze culturele 
trekpleisters en lokale 
specialiteiten beroemd 
maken in heel Vlaanderen? 

… we onze (klein)kinderen 
zonder zorgen en veilig met 
de fiets naar school zouden 
kunnen sturen?

… we meer Lierenaars aan 
het sporten zouden krijgen 
door voldoende 
sportinfrastructuur te 
voorzien?

… het centrum van Hooikt 
een échte ontmoetingsplek 
zou zijn: rustig, groen en 
verkeersveilig?

... onze grootouders onder 
één dak zouden leven met 
jonge mensen, die een 
betaalbare woning zoeken?



Wanneer we onze  
dromen voor Lier en 
Hooikt omzetten in 
concrete plannen
»
Kwalitatief én betaalbaar wonen 
Onze stad is populair om te wonen. Maar we willen Lier & 
Hooikt ook groen en leefbaar houden en de draagkracht van de 
buurt respecteren. Daarom willen we nieuwe woningen vooral 
doen aansluiten bij bestaande woonkernen en iedereen vlakbij 
een stukje groen garanderen. Op sommige plaatsen kunnen 
we van onderbenutte eengezinswoningen meergezins- 
woningen maken. Voor alleenstaanden en jonge gezinnen 
willen we betaalbare starterswoningen realiseren.

Karaktervol Koningshooikt 
De viering van 200 jaar Koningshooikt in 2022 willen we 
aangrijpen om van Jut te doen bruisen. Samen met de 
Hooiktenaren tekenen we een leefbaar en proper dorpscentrum 
uit, dat mensen samenbrengt in een groene en veilige 
omgeving. Ook de kaart van de verkeerveilgheid willen we 
volop trekken door te zorgen voor meer veilige 
oversteekplaatsen, fietsstraten te creëren en onnodig 
vrachtverkeer uit het centrum te weren. 
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Onze huidige sportinfrastructuur kan hier en daar een opknapbeurt 
gebruiken, zoals de keuken van De Komeet, het sanitair van de 
atletiekpiste of de ondergrond op de Vesten. Aanwezigheid van 
WIFI op sportlocaties zou zeker een meerwaarde zijn. De 
ontwikkeling van de Hoge Velden is een noodzaak, mét aandacht 
voor de bereikbaarheid van de site voor fietsers en voetgangers.

Jo Docx - Sportraad

Waar cultuur bruist, bloeit de economie. Een nieuw en kwalitatief 
cultuurcentrum is een duurzame investering voor een Lier dat 
bruist, met tevreden inwoners, jong talent en creatieve 
ondernemers. In onze vastberaden tred voorwaarts mogen we 
onze unieke troeven niet vergeten. We moeten ons erfgoed beter 
soigneren en betrekken bij een vernieuwend en doordacht 
toeristisch beleid.

Anneleen Adriaenssens - Toerisme Vlaanderen 

Dé graadmeter voor een succesvolle fietsstad is het aantal gezinnen 
met kinderen op de fiets. De fietsvriendelijkheid en -veiligheid van 
onze binnenstad kan veel beter. Gehaast en opdringerig 
autoverkeer schrikt gezinnen met jonge kinderen af om er te fietsen. 
Ook schoolomgevingen zijn vaak een plek van chaos. Logische en 
vlotte verbindingen die de fietser een tijdsvoordeel geven, zijn 
nodig.

Koen Steenmans - Fietsersbond

Wat is voor jou 
#dewegvooruit?
»

Ontwikkeling Hoge Velden topprioriteit
Lier scoort vandaag onder het Vlaams gemiddelde qua 
sportinfrastructuur per inwoner. Voor ons is de ontwikkeling 
van de Hoge Velden dan ook een topprioriteit om hier 
verandering in te brengen. We denken dat deze site best 
ontwikkeld wordt in nauwe samenspraak met de 
toekomstige gebruikers: onze clubs, onze verenigingen en 
de niet-georganiseerde sporters.

Lier & Hooikt meer op de kaart
Als het er om gaat Lier en Hooikt nog meer op de kaart te 
zetten, kan dit volgens ons door in te zetten op 
samenwerkingen tussen cultuur, erfgoed, toerisme, lokale 
economie en landbouw. Wanneer al deze domeinen de 
handen in elkaar slaan, zullen Lier en Hooikt ten volle hun 
vele troeven kunnen uitspelen. Ook een nieuw of vernieuwd 
cultuurcentrum past in dat plaatje.

Fietsstad van het Jaar
We gaan voor de titel ‘Fietsstad van het Jaar’: meer 
veiligheid én comfort. Conflictvrije kruispunten, veilige 
oversteekplaatsen en fietsstraten in schoolomgevingen met 
weinig vrachtverkeer, zijn een must. Comfortstroken naast 
kasseien, genoeg fietsenstallingen en meer 
dubbelrichtingsverkeer voor fietsers waar het veilig kan, zijn 
ook nodig. Zo’n fietsbeleid is ook goed voor handel én 
horeca! 
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Wat als we onze inwoners meer 
Lier en meer Hooikt geven?
CD&V Lier-Koningshooikt heeft grootste 
plannen. We willen ‘De Weg Vooruit’ 
nemen en onze stad klaarmaken voor de 
toekomst. We willen alles wat Lier en Hooikt 
in hun mars hebben nog zichtbaarder 
maken. Zo kunnen we niet alleen fier zijn op 
onze stad of ons dorp, maar ook op het lef 
en de visie waarmee die stad de uitdagingen 
van morgen rond wonen, mobiliteit, 
duurzaamheid… aanpakt.

Wij geloven erin!
Er staat een gemotiveerde ploeg klaar om 
die dromen waar te maken en met concrete 
projecten aan de slag te gaan. Voor een nog 
beter Lier en Hooikt.

info@lier.cdenv.be

De Weg Vooruit met 
meer durf voor onze 
stad!
» 




