
"Ik geloof enorm in de mogelijkheden 
van onze stad, maar er is nog ruimte 
voor een pak lef en gedrevenheid. En 
een vleugje toekomstvisie.

Wie is Stijn?

• °18/01/1978 – 39 jaar

• Getrouwd,  3 kinderen 

• Actief ruiter bij LRV

• Werkt aan Thomas More 
Hogeschool als 
verantwoordelijke 
‘ondernemerschap & 
partnerschappen’ 

• Stond tussen 2011 en 2013 
aan het hoofd van het 
departement ‘Uit in Lier’

• Bestuurder bij de Gezellen 
van ’t Groot Volk

Contactgegevens
Stijn Coenen
stijn.coenen77@gmail.com
0484 69 87 24

"Mijn hart ligt echt in deze stad. Ik kom uit een échte Lierse familie met onder meer een 
drogisterij in de Berlarij en een zaak in de Spekkestraat. Mijn roots liggen in de Kapelstraat, 
maar het grootste deel van mijn leven speelde zich af in de Heistraat. Ik heb een tijdje voor de 
stad gewerkt en ben verder ook actief in heel wat Lierse verenigingen." 

Je bent wel redelijk nieuw in de lokale politiek en bij CD&V. Wat deed je besluiten in te 
gaan op de vraag de lijst te trekken?
“Ik ben misschien nog niet zo lang actief binnen 
CD&V, maar vanaf het eerste moment had ik 
daar een erg fijn en geloofwaardig gevoel. 
Authentieke mensen met een hart voor Lier 
& Koningshooikt. Ik voelde de ‘goesting’ om 
écht iets te maken van de partijvernieuwing. Die 
vibe speelde zeker een rol bij mijn beslissing om 
in te gaan op de vraag om de lijst te trekken." 

Op welke thema’s wil je zelf sterk inzetten? 
"Persoonlijk ligt ondernemerschap mij nauw 
aan het hart.  Dat gaat verder dan enkel 
‘economisch’ ondernemen. Het heeft ook een 
sociale component. Ook een vereniging 
‘onderneemt’. Ik geloof rotsvast dat als mensen 
met ideeën ruimte en kansen krijgen, 
vernieuwende oplossingen ontstaan die goed 
zijn voor de ondernemers zelf, voor de 
verenigingen en de hele samenleving. Op die 
manier versterk je volgens mij ook de zorg voor 
elkaar en geef je mensen kansen.”

STIJN COENEN, EEN 
LIERENAAR IN HART EN 
NIEREN

Kalender CD&V Lier-Koningshooikt
COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking 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
info@lier.cdenv.be
www.lier.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/plantjeidee

in Lier-Koningshooikt
lier.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-Lier-Koningshooikt november 2017
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Beste Lierenaar/Hooiktenaar,
 
Hoe maken we van onze stad en haar 
groene rand een nog fijnere plek? We 
nodigen je van harte uit om hierover je 
zeg te doen en met ons mee te denken.

Tijdens onze ateLIERS verzamelen we 
input en toetsen we ideeën af. Dat doen 
we graag met alle betrokkenen, 
iedereen is welkom. Plant ook jouw 
idee!

Je vindt alles over onze ateLIERS op p.
2 en p.3

Stijn Coenen trekt 
onze CD&V-lijst

Stijn Coenen, lijsttrekker 

ZONDAG 3 DECEMBER
#plantjeidee-ateLIER
Thomas More, Antwerpsestraat 99

ZATERDAG 20 JANUARI
Nieuwjaarsreceptie 
#plantjeidee-ateLIER
Colibrant, Deensestraat 6-7

ZATERDAG 17 FEBRUARI
Quiz JONGCD&V
PC Heilig Hart, Eeuwfeestlaan 60

ZONDAG 25 MAART
#plantjeidee-ateLIER
locatie nader te bepalen
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Samen met jou gaan we op zoek naar díe 
ideeën die sport, cultuur, vrije tijd & 
toerisme, zo rijk aanwezig in Lier & Hooikt, 
ook in de toekomst garanderen. 
 
Hoe en waar voorzien we meer 
sportaccommodatie (zelfs mét de site Hoge 
Velden)? Is het geen idee om sport aan te 
bieden in naschoolse opvang? Wat doen we 
om ons Cultuurcentrum klaar te maken voor 
morgen? Daar zijn investeringen, maar ook 
moeilijke keuzes voor nodig. Hoe kunnen 
cultuur, toerisme & lokale ondernemers 
elkaar versterken? En al die verenigingen die 
Lier & Hooikt doen bruisen, waar hebben zij 
nood aan?
 

Het is slechts een greep uit de vragen die we 
jou willen stellen op 3 december. En 
ongetwijfeld heb je er zelf nog andere. Wees 
erbij!

Ondernemers en landbouwers voeden, 
letterlijk en figuurlijk, onze stad en het 
omliggende platteland. Er ‘bougeert’ al 
veel. Wij zijn er echter van overtuigd dat 
Lier & Koningshooikt nog meer in hun mars 
hebben.
 
Wat kan extra worden gedaan om winkelen 
aantrekkelijk te maken en leegstand verder 
terug te dringen? Welke kansen liggen er om 
onze landbouwers en de plattelandsbeleving 
te versterken? En hoe ondersteunen we 
beginnende en vernieuwende ondernemers.
 
Wij hebben daar concrete ideeën over. Wat 
denk jij bijvoorbeeld  van een 
‘stadsmanager’ die, samen met onze 

ondernemers, met cultuur en met toerisme, 
de troeven van Lier & Hooikt in de verf  zet? 
Hoe kunnen zij elkaar versterken? En zouden 
we in het centrum niet beter 
milieuvriendelijke pendelbusjes inzetten 
en zo leefbaarheid & bereikbaarheid 
verzoenen? En hoe brengen we de streek- en 
andere producten van onze landbouwers 
nog dichter bij de mensen?
 
Maar bovenal willen we úw ideeën kennen. 
Wees erbij op 3 december of laat je idee 
achter op www.plantjeidee.be.

Luisteren, inspireren, experimenteren. 
Dat wensen wij op ons allereerste 
#plantjeidee-ateLIER te doen en daar 
hebben we jouw ideeën en input voor 
nodig! 

Waar willen we naartoe met onze stad en het 
daarbijhorende platteland? Waar zijn er 
verbeterpunten en waar liggen er kansen? 
Hoe kunnen we van Lier en Koningshooikt 
een nog mooiere plek maken om te 
werken, te leven en te wonen.
 
Wij geloven sterk in de kracht van de 
verbinding en willen daarom professionals, 
burgers, ouders, jongeren, studenten en 
bestuurders samenbrengen. Ontmoetingen 
organiseren om op zoek te gaan naar wat er 
zoal leeft bij de Lierenaar en Hooiktenaar!
 
We nodigen je daarom graag uit op zondag 3 
december vanaf 9u30 op de Campus van 
Thomas More in Lier met koffiekoeken en 
lekkere koffie. Daar zullen we je eerst een 
aantal ideeën met betrekking tot 
ondernemen, landbouw, sport en vrije tijd, 
cultuur en toerisme in Lier  voorleggen. Deze 
ideeën zijn tot stand gekomen na talrijke 
gesprekken die we het afgelopen jaar hadden 
met tal van betrokken inwoners en 
verenigingen.
 

Ben je dus een sporter, bestuurder, 
ondernemer, landbouwer of ben je 
geïnteresseerd in cultuur, toerisme of het 
verenigingsleven in Lier of Koningshooikt? 
Mis je bepaalde ondersteuning waar het 
beleid wel mogelijkheden biedt? Zie je 
opportuniteiten of knelpunten waar niet 
direct bij stilgestaan wordt? Kom dan zeker 
langs en werk mee aan onze stad voor de 
toekomst!
 
Ben je verhinderd, maar denk je graag mee? 
Bezorg ons dan zeker je contactgegevens of 
post je idee op www.plantjeidee.be!

"Door in gesprek te gaan en 
samen te werken met mensen 
en verenigingen, maken we 
ondernemen, werken en 
ontspannen in Lier en 
Koningshooikt nog 
aantrekkelijker!

LAAT JE IDEEËN HOREN 
OP ONS EERSTE ATELIER

EVI VAN 
CAMP
34 jaar
Trekker van onze cel 
'Lier, stad in actie'
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INFO & INSCHRIJVEN
Alle praktische informatie over ons eerste #plantjeidee-ateLIER vind 
je op lier.cdenv.be/kalender

ENKELE THEMA'S ONDER 
DE LOEP 

Lokaal ondernemen en landbouw

Sport, cultuur, vrije tijd & toerisme

"We gaan met de Lierenaar en 
Hooiktenaar in dialoog om zo ons 
verkiezingsprogramma vorm te 
geven". 

Dat beloofden we begin dit  jaar op onze 
nieuwjaarsreceptie. Woorden die we 
omzetten in daden. 

Drie inhoudelijke werkgroepen gingen de 
afgelopen maanden in gesprek met 
verschillende personen en verenigingen om 
input te vragen over allerlei thema's. En we 
trokken rond  met onze #plantjeidee-boom, 
om te horen wat er leeft. 

Nu gaan we een stap verder, en willen we 
concrete ideeën aftoetsen en erover in 
dialoog gaan. 

Daarom organiseren we drie #plantjeidee-
ateLIERs. Drie gespreksmomenten om van 
jou te leren en onze ideeën af te toetsen.
 
Het eerste ateLIER, op zondagochtend 3 
december, focust op de thema's 
ondernemen, landbouw, sport en vrije tijd, 
cultuur en toerisme. 

Op zaterdagvoormiddag 20 januari gaan we 
in op samenleven tussen generaties, 
diversiteit & gelijke kansen. Een derde en 
laatste ateLIER, eind maart, gaat rond 
mobiliteit, wonen en duurzaamheid. 

We hopen je van harte te mogen 
verwelkomen op een van deze drie ateLIERs, 
of op www.plantjeidee.be.
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Foto: Geert Mertens

Met 1000 aan tafel




