
MEER VOOR
KONINGSHOOIKT

We houden van ons dorp.
Dat gevoel willen we 
met jullie delen!

LIER-KONINGSHOOIKT



Beste Hooiktenaar,

In deze brochure maak je kennis met onze kandidaten en ideeën voor 
Koningshooikt. Stuk voor stuk dames en heren die graag in Jut wonen 
en zich smijten op 14 oktober om van ons dorp “meer Jut” te maken. 

Net omdat we er graag wonen, zijn we ook bezorgd. Dit fijne dorp moet 
haar eigenheid bewaren en de heerlijke plek blijven waar we leven, 
waar we onze kinderen en kleinkinderen opvoeden, waar we samen zijn.

Een levendige en veilige dorpskern met dynamische verenigingen, 
omringd door rustig en proper platteland en op een boogscheut van 
schoon Lier. Wat wil een mens nog meer? 

Onze sterke mensen uit Koningshooikt zien en voelen een pak 
mogelijkheden en uitdagingen. Samen met u willen ze zich daarvoor 
inzetten. Samen met u willen ze het verschil maken.

We laten het niet aan het toeval over. 

Want ook onze kinderen en kleinkinderen moeten met volle teugen 
van Jut kunnen genieten.

MEER HOOIKT
MET UW STEUN

Stijn Coenen
Lijsttrekker CD&V Lier-Koningshooikt

v.u. Maxime Penen | Paradeplein 8 bus 7 | 2500 Lier  - Verkiezingsdrukwerk - Niet op de openbare weg gooien a.u.b.



De dag van vandaag is een dorp niet alleen een plek waar we wonen. We werken er,   
gaan er naar school, doen er boodschappen, sporten en ontspannen er, groeien er 
op en worden er oud, we ontmoeten er vrienden, familie en buren...

We ervaren dat er veranderingen aan de gang zijn. Ook in ons dorp: een postkantoor dat 
verdwijnt, een bankkantoor en een groentenwinkel die sluiten... Daarnaast stijgen de 
verkeers- en parkeerdruk.

Hieraan willen we werken. We gaan voor een 'veerkrachtig dorp' dat kan omgaan met 
deze uitdagingen. We willen er voor zorgen dat Koningshooikt geen 'slaapdorp' wordt, maar 
een 'leefbaar' dorp. In samenspraak met jullie willen we een visie en traject ontwikkelen 
met aandacht voor:

• Een bruisend dorpscentrum waar jong en oud zich thuis voelen;                                       

• Een gevarieerd aanbod van lokale handelaars en activiteiten;

• Een autoluwe dorpskern met goed geregeld openbaar vervoer;

• Een heraanleg van de Mechelbaan (vanaf de lichten ) met een  veilige 
oversteek ter hoogte van de Chirolokalen.

In 2021 bestaat Koningshooikt 200 jaar en dat dient gevierd te worden! Het is nu 
het ideale moment om met dit traject van start te gaan.

EEN HART DAT KLOPT 
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EEN DORP DAT
VEILIGHEID BIEDT
Verkeersveiligheid is voor ons prioritair! We willen een dorp waarin iedereen zich veilig 
kan verplaatsen: voetgangers, rolstoelgebruikers, fietsers, bromfietsers, openbaar 
vervoer en personenwagens.

• We streven naar een veilige Schoolstraat voor onze kinderen!  Samen met 
ouders en directie maken we er een fietsstraat* van;

• We investeren in kwalitatief hoogstaande en veilige fiets- en voetpaden, 
waar mogelijk gescheiden van gemotoriseerd verkeer;

• We onderzoeken de mogelijkheden om sluipverkeer te weren en snelheids-
overtredingen te detecteren;

• We voeren de beloofde heraanleg van de N10 ook effectief uit;

* Wat is een fietsstraat? Een straat waar fietsers de ganse rijbaan mogen benutten 
en waar auto's achter de fietsers dienen te rijden. Er geldt steeds een maximale 
snelheid van 30 km/h.

MEER WETEN?
LIER.CDENV.BE/PROGRAMMA

HOOIKT IS EEN LANDELIJK 
DORP & DAT KOESTEREN WE
We gaan voor een goed evenwicht tussen landbouw, recreatie en groen, met behoud 
van de open ruimte. Tegelijkertijd willen we onze eigen landbouw- en streekproducten korter 
bij de keukentafel brengen. We gaan voor een behoud van lokaal ondernemerschap en 
tewerkstelling in ons dorp.

Als gemeente heb je ook een belangrijke rol in het woonbeleid. Onderzoek wijst uit dat de 
woning van de toekomst een meegroeiwoning is, die levenslang wonen mogelijk maakt.  
We pleiten daarom voor:

• Kwaliteitsvolle, betaalbare woningen voor jong en oud;

• Een leeftijdsvriendelijke gemeente met fijne en warme buurten waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten.

We verscherpen de controles op sluikstorten en gaan voor goed onderhouden openbare 
ruimten: het kerkhof, de bermen... Met IVAREM onderhandelen we een verbetering en 
uitbreiding van de werking van de OCT's. Zo krijgen we een dorp waar we nog meer fier 
op mogen zijn!
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PROGRAMMA

11u30 Welkom 
11u40 Visietekst ‘Meer natuur voor de buurt’
13u00 Rondleiding Kloddertuinen

Ximo eossiti coreritia nus sum voluptate volorem exerciatet ea volesto to
doluptaAdLabo. Nequi ommoluptas dem eos veliciatur, sequi aut lique parchitatur ra
esseque consequam re verumet doluptatem autem et et, sa volupta temquiates et 
eume rere dem eos utecto ipsa aliqui velibusciis senda venectis voluptasped quid ma
dolum quat.

PRAKTISCHE INFORMATIE

» Dinsdag 20 februari 2018 vanaf 11u15
» Poverstraat 75, Hamme

Inschrijven via: 
hamme.cdenv.be
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Stijn COENEN
Heistraat 30

Onze lijsttrekker heeft een groot hart 
voor 'Jut'. Zijn kinderen zitten er op 
school en voetballen bij VK. Je kan hem 
vaak in het dorp vinden. "Een beleid met 
visie voor Jut" is zijn credo.
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Bart DE WIT
Fruithoflaan 53

200% voor 'Jut': daar kan je bij Bart op 
rekenen. Hij is o.m. secretaris van onze 
Dorpsraad. Een goed beleid voor jonge 
gezinnen, verenigingen en 
verkeersveiligheid zijn z'n thema's.
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Evi VAN CAMP
Tallaart 76

Evi runt met passie hoeve- en 
zorgbedrijf Gebroeders Vercammen. 
Van Hooikt, een leefbaar, verkeersveilig 
dorp maken, waar er voor jong en oud 
iets te beleven valt, daar gaat zij voor!
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Geert VERSTRAETEN
Liersebaan 175

Geert is een gedreven Hooiktse 
ondernemer en voorzitter van onze 
lokale voetbalclub. Een gezellige 
dorpskern, verkeersveiligheid en 
dienstverlening: daar gaat hij voor.

WIE ZIJN WIJ?
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Ineke MANNAERTS
Tallaart 32

Ineke is fier op de unieke troeven van 
Koningshooikt: een gezellig dorp, 
midden het groen. "Het dorpsgevoel nog 
versterken: daar zet ik me graag voor in.
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Sven SOMERS
Misstraat 134

Sven is ingenieur bij dorpsicoon Van 
Hool. "Ik wil me inzetten om ons 
aangename dorp ook in de toekomst 
leefbaar en gezellig te houden. en 
mensen samen te brengen."
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Rutger WUYTS 
Aarschotsesteenweg 322

Rutger is lid van de Dorpsraad. Werk 
maken van een fijn samenleven in ons 
dorp, daar doet hij het voor. Het 
kunstgrasveld voor KVK Hooikt zette hij 
mee op de agenda.
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Ans SOBRY
Beukheuvel 4a

Ans is zelfstandig thuisverpleegkundige 
en een gedreven amazone. "Vanuit mijn 
job heb ik bijzondere aandacht voor de 
toegankelijkheid van het Hooikts 
openbaar domein voor eenieder."

WIE ZIJN WIJ?

Dirk JANSSENS
Tallaart 30a

Dirk is OCMW raadslid en actief in 
Hooiktse verenigingen. Sociaal beleid 
op maat van 'Jut' is helemaal zijn ding. 
"Mensen samenbrengen met speciale 
aandacht voor hen die het moeilijk 
hebben is een kerntaak van de politiek."
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Rita VAN DEN BULCK
Kruisstraat 38

Pedicium a dolupta ducid utates et quis 
quiam quam inulpa sequia ilit explitium
ipsanih iliquundit, culpa voloritatia que
volupta ssitio dit, cus et rem dollabo.

Rita VAN DEN BULCK
Kruisstraat 38

Ereschepen Rita behoeft geen 
introductie. 'Dienstbaarheid', blijft haar 
motto. Zij gaat voor veilige Hooiktse 
buurten en een warme thuis. Rita
engageert zich ook in vele verenigingen.
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Rita VAN DEN BULCK
Kruisstraat 38

Rita behoeft geen introductie. Ze is 
actief in tal van verenigingen, is een 
luisterend oor en weet wat er leeft in 
ons dorp. "Ik ga voor een beleid op maat
van onze Hooiktse senioren."
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BETERE DIENSTVERLENING &
KUNSTGRAS KVK HOOIKT
Een dorp dat helpt, ondersteunt en verenigt.

De dienstverlening in het gemeentehuis moet behouden blijven .We maken het aanbod 
efficiënter en toegankelijker door o.m. de mogelijkheid om rijbewijzen en reispassen aan 
te schaffen en betalingen uit te voeren met de bankkaart.

Een lokale kinderopvang blijft voor ons cruciaal om flexibiliteit te bieden aan werkende 
ouders. Bovendien brengt het kindere en ouders van ons dorp al heel vroeg met elkaar in 
contact. Ook tijdens de schoolvakanties willen we onze lokale kinderopvang blijven open 
stellen.

We willen het ganse jaar door een gevarieerd vrijetijdsaanbod aanbieden. De herinvoering
van een startjaar in de muziekschool is alvast een mooie aanvulling. Bijkomende middelen 
zetten we in om het uitgebreide aanbod van de Waaier meer onder de aandacht te brengen, 
zodat meer mensen de weg vinden naar het dienstencentrum.

In januari staken we als eerste partij onze nek uit voor een kunstgrasveld voor KVK Hooikt. 
Daar blijven we voor gaan! KVK Hooikt heeft een grote en gewaardeerde jeugdwerking met 
vooral spelertjes uit Hooikt en de directe omgeving. Om de nodige kwaliteit te kunnen blijven 
leveren, is een kunstgrasveld broodnodig. In het zware winterseizoen moeten trainingen en 
(jeugd)wedstrijden nu al te vaak afgelast worden. 
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»
ONZE PLOEG
LIER-KONINGSHOOIKT
Onze kandidaten van CD&V Lier-Koningshooikt zijn er klaar voor. 

U kan op ons rekenen!

Binnen één lijst mag u op meerdere kandidaten stemmen. Op meer dan één 
lijst stemmen kan niet.

Duid gerust héél ons topteam aan. Zo steunt u al onze mensen.
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