MEER
ZEVENBERGEN
LIER-KONINGSHOOIKT

ONZE LIJSTTREKKER
OVER ZEVENBERGEN
Beste Zevenbergenaar, beste stadsgenoot,
Een stad leeft maar omdat er mensen leven. Mensen leven en bewegen in
hun buurt, in hun wijk. Wij zetten in op meer levenskwaliteit. Dat betekent
meteen ook dat de onmiddellijke omgeving van mensen enorm belangrijk is.
Wijken en buurten zijn de échte hoekstenen van een samenleving en van een
stad. Daar ontmoeten mensen mekaar, wordt een huis een thuis en krijgt je
leven vorm.
Op Zevenbergen kunnen jullie dat elke dag beleven. Onze kandidaten uit de
wijk - Didier, Eline, Onur en Dominique - wonen hier graag en willen vanuit
dat gevoel zich smijten op 14 oktober. Zij zijn gedreven en geëngageerd en willen
ervoor zorgen dat Zevenbergen ook binnen tien jaar nog een rustige en fijne
wijk is om te wonen en te leven.
Dat is onze troef. Mensen als Didier, Eline, Onur en Dominique zijn niet
bezig met de volgende verkiezingen. Ze zijn bezig met uw wijk en onze
stad.

MEER WETEN?
LIER.CDENV.BE

WOONBELEID &
OPENBARE RUIMTE
WIJ WILLEN...
- Geen nieuwe woningen die de draagkracht van de wijk te boven gaan.
Hoogbouw beperken we. Ze moet altijd passen in de omgeving;
- Respect voor het bewonersoverleg bij de start en tijdens de bouw van
nieuwe (woon)projecten;
- Ruimte voor parkjes, wandel- & fietswegen en speelpleintjes. In nieuwe
woonprojecten moeten ze altijd voorzien worden en publiek toegankelijk
zijn;
- Straten, voetpaden en pleinen beter onderhouden;
- Wanneer voetpaden opnieuw worden aangelegd, zorgen we ervoor dat
straat en stoep zich op hetzelfde niveau bevinden. Dat is goed voor
kinderwagens en mensen die minder mobiel zijn.
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VERKEERSVEILIGHEID
Meer bereikbaarheid & mobiliteit
WIJ WILLEN...
- Een rotonde aanleggen of slimme verkeerslichten plaatsen op het
kruispunt aan Colruyt of de doorsteek van de Antwerpsesteenweg
opschuiven. Zo wordt dit kruispunt eindelijk veilig.
- Een rechtstreekse aftakking van de fietssnelweg naar de Tramweglei.
Hierdoor kunnen fietsende wijkbewoners snel en veilig naar de stad;
- Onderzoeken of een fiets- en voetgangerstunnel tussen
Zevenbergen en de Hockeyweg mogelijk en financieel haalbaar is. Zo
maken we het Papegaaienbos snel en veilig toegankelijk en sluiten we aan
op de fietsostrade;
- Het deel van de Ernest Claeslaan en Galgeveld dat de Smedenstraat en
de Tuinweg verbindt, omvormen tot een comfortabele fietsstraat. Auto's
mogen door maar verlenen voorrang aan fietsers;
- De bus die Zevenbergen verbindt met het centrum behouden. We
streven naar groenere, stillere en kleinere exemplaren.

BUURTWERKING &
SAMENLEVEN
We willen het wijkcomité Zevenbergen en de verenigingen van de wijk
meer ondersteunen. Ze zorgen ervoor dat mensen elkaar beter leren
kennen, wat bijdraagt tot een betere sociale cohesie en meer veiligheid.
Het wijkhuis wordt vandaag meer gebruikt dan vroeger, o.m. voor feestjes
of communies. Logisch, want het is een fijne plek.. Maar een wijkhuis moet
toch vooral een wijkhuis kunnen zijn, een plaats waar de wijkbewoners
elkaar onmoeten of met vrienden en familie samenkomen. Wij willen het
wijkhuis dan ook prioritair voorbehouden voor bewoners van de wijk
en Lierse verenigingen.
Vereenzaming is een onrecht en mag van ons geen kans krijgen. Iets klein
dat mensen kan samenbrengen is een hondenweide. Daar is in de wijk zeker
nog ruimte voor en willen we aanleggen.
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WIE ZIJN WIJ?

PLAATS

5

PLAATS

10

Didier VANDERGHOTE
Zevenbergen 42

Eline BEUKELEIRS
Mercatorlaan 14

Didier is 57 en een bezige bij. Zijn
ervaring in talrijke verenigingen,
z'n kennis en werklust wil hij delen
met de stad, de wijk en de mensen van
wie hij houdt.

Eline is 26 jaar. Als ziekenhuisapotheker zet ze zich elke dag in
om patiënten zo goed mogelijk
te
behandelen.
Sport, zorg
en jongerenbeleid zijn haar thema's.

PLAATS

11

PLAATS

12

Onur ALAR
Baron Carolylaan 4

Dominique BOVYN
Ernest Claeslaan 41

Onur
is
25
en
student
Internationaal Ondernemen Hij is
gemotiveerd en wil zijn nek uitsteken.
Als je de zaken ten goede wil zien
veranderen, moet je er zélf aan
meewerken, vindt hij.

Dominique
is
56
en
administratief
medewerker
in
basisschool Het Spoor. Zij doet aan
politiek omdat ze ernaar streeft dat
alle mensen in onze maatschappij
het goed hebben.

MEER
ZEVENBERGEN
Zevenbergen is een toffe, aangename wijk om te wonen, met een
eigen identiteit. Maar onze wijk staat ook voor uitdagingen.
De laatste jaren werd onze wijk meermaals opgeschrikt door plannen van
projectontwikkelaars en het Lierse stadsbestuur van N-VA en Open VLD.
Veel respect voor het bewonersoverleg was er niet. CD&V heeft altijd
gezegd dat dit niet kan.
Ook de verkeersveiligheid in onze wijk had het moeilijk door de komst van
nieuwe winkelcomplexen en woningen, doordat een oplossing voor het
kruispunt Antwerpsesteenweg uitbleef en door het toenemend
sluipverkeer
In overleg met de wijkbewoners kwamen we tot enkele concrete
voorstellen die Zevenbergen nog aangenamer moeten maken. In dit
boekje stellen we ze u graag voor.
Veel Zevenbergs leesplezier. En... spreek ons er gerust over aan!
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