
• Fiets- en verkeersveiligheid
•   Aandacht voor zorg, armoede en        
           eenzaamheid
• Kwaliteit in het woonbeleid
• Betere sportinfrastructuur
• Dorpshart van Koningshooikt op
           mensenmaat
• Gezellig, toegankelijk openbaar    
           domein
• Aandacht voor ouderen
• Dienstverlening voor  inwoners
• Investeren in cultureel erfgoed
• Troeven van onze stad meer
           uitspelen

Ons volledige programma doet deze 10 
speerpunten uitvoerig uit de doeken.

Ze vallen uiteen in 158 concrete actiepunten 
en 3 rode draden: duurzaamheid, inspraak  
en aandacht voor zij die het moeilijk hebben.

Na de zomervakantie mag u het in de 
brievenbus verwachten.

Kan u niet wachten? Het is vandaag al na te 
lezen op lier.cdenv.be!

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking 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

Volg ons op Facebook
www.facebook.com/CDenVLierHooikt

in Lier & Koningshooikt
lier.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Lier & Koningshooikt Augustus 2018

Meer Lier, Meer 
Hooikt: een 
intensief jaar!
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“Meer Lier, Meer Hooikt”. Dat is 
de naam van ons 
verkiezingsprogramma. In dit 
WIJ-blad blikken we terug op 
hoe het tot stand kwam. 

De 158 actiepunten, 10 
speerpunten en 3 rode draden 
kwamen immers niet uit de 
lucht vallen. We schreven ze 
samen met ú, na tientallen 
gesprekken, 3 ateLIERs, 
uitbreekacties, stands op de 
jaarmarkt in Koningshooikt en 
de Grote Markt in Lier. Een 
terugblik op een intensief jaar! 

Na de zomervakantie landt het 
volledige programma in uw 
bus. Het is ons beeld van het 
Lier en Koningshooikt dat we 
willen doorgeven aan onze 
kinderen en kleinkinderen. En u  
kan het nú al vinden op onze 
website. Veel leesplezier!

Wat een jaar!

ONZE 10 SPEERPUNTEN 
VOOR 'MEER LIER' & 'MEER HOOIKT'



Onze lijsttrekker Stijn Coenen 
KVK Hooikt-voorzitter Geert 
Verstraeten kijken uit naar het 
toekomstige kunstgrasveld voor 
de club. Laat maar komen!

MEER LIER & MEER HOOIKT...
IS MEER RUIMTE OM TE 
SPORTEN EN TE BEWEGEN
Vernieuwing sportinfrastructuur broodnodig

Aandacht voor 
wandelaar & fietser
CD&V trekt vol de kaart van de zwakke 
weggebruiker, ook in Hooikt. Meer nog: 
als het van ons afhangt, slepen we de titel 
‘Fietsstad van het Jaar’ in de wacht. 

In Koningshooikt verdienen wel wat 
plekken extra aandacht, zoals de 
oversteek aan de Chirolokalen op de 
Mechelbaan, de kruising Spreet-
Aarschotsesteenweg en de Beekstraat. 
Van de Schoolstraat maken we een 
fietsstraat en in toeristische fietsstraten als 
Tallaart gaan we voor scherpere 
snelheidscontroles en fietscomfort.

Dat sport voor ons belangrijk is, bleek al 
tijdens ons eerste ateLIER in december 
2017. Iedereen was welkom om mee te 
brainstormen over vrijetijdsthema’s. 

We kwamen tot de vaststelling dat onze 
sportinfrastructuur dringend aan 
vernieuwing toe is. 

We stelden voor om de Hoge Velden en het 
Netestadion tot één sportcluster te 
ontwikkelen waar verschillende clubs, 
verenigingen en individuele sporters zich 
kunnen uitleven. 

Ook Koningshooikt verloren we niet uit het 
oog. Samen met voetbalclub KVK Hooikt 
gaven we ‘de voorzet’ met een concreet 
plan voor de aanleg van een nieuw 
kunstgrasveld. Met succes, want het 

stadsbestuur engageerde zich inmiddels 
om er in de volgende legislatuur werk van 
te maken! Om het ‘oude’ veld dan ook uit 
te wuiven, deelden we tijdens het 
afsluitende tornooi ijsjes uit. 

Recent brachten we ons volledige 
programma naar buiten. Hierin stellen we 
onze visie op sporten in Lier en Hooikt 
scherp. 

Naast de plannen op de Hoge Velden en in 
Koningshooikt, moet bestaande 
sportinfrastructuur verder 
gemoderniseerd worden, nemen we 
initiatieven om op jonge leeftijd kennis te 
maken met sport en bieden we 
ondersteuning aan clubs die aandacht 
hebben voor mensen die moeilijk de weg 
naar een sportclub vinden. 

Een aangenamere Dorpsstraat en 
Koningsplein, meer aandacht voor 
verkeers- en vooral fietsveiligheid en een 
betere dienstverlening voor de inwoners: 
dat zijn de prioriteiten die CD&V naar voor 
schuift voor Koningshooikt. 

Het 200-jarig bestaan van Koningshooikt 
in 2022 is een unieke hefboom om heel wat 
zaken te realiseren in en om het dorp. 

We gaan voor een aangenaam, leefbaar 
dorpscentrum op maat van bewoners en 
ondernemers, met veel gezellige 
ontmoetingsruimte. 

We zetten in op veilige voetpaden en 
oversteekplaatsen, op ruimte voor de 
fietser en op maatregelen om  
vrachtverkeer dat er niet moet zijn voor 
leveringen uit het centrum te weren, zéker 
aan het begin en het einde van de schooldag.

We doen dit samen met alle Hooiktenaren. 
Inwoners, ondernemers, scholen en 
verenigingen: zij tekenen de dorpskern van 
morgen uit! 

Ook een betere dienstverlening is nodig . Zo 
kunnen we nog stappen vooruitzetten in De 

Waaier, met meer activiteiten en aandacht 
voor toegankelijkheid. Ook in het 
gemeentehuis is verbetering mogelijk. Er 
zijn nog een aantal basisverrichtingen die 
ook in Jut moeten kunnen gebeuren: kleine 
dingen die een wereld van verschil 
betekenen. 

Netheid van het openbaar domein is een 
onderdeel van goede dienstverlening. Dat 
gaat zowel over de omgeving van de OCT’s 
als over het onderhoud van bermen en 
waterlopen. 

Al deze punten kwamen boven op ons 3de 
ateLIER in het Azelhof. Op de jaarmarkt 
legden we enkele van onze ideeën voor aan 
de passanten. Met oranje munten kon het 
meest aansprekende idee gekozen worden. 
We waren blij vast te stellen dat onze 
prioriteiten ook de uwe waren! 

Meer info op lier.cdenv.be

Onze visie op wonen in Lier en Hooikt vind 

je terug op lier.cdenv.be.

Een bruisend 
woonbeleid
We willen een ander, meer ‘bruisend’ 
woonbeleid. Onze drie uitgangspunten 
zetten we  met een ‘bruisbalactie’ in de verf.  
Ten eerste: geen loutere 
‘verappartementering’. We gaan voor een  
mix van woningtypes op maat van ieders 
levenssituatie. Verder: elke inwoner op 
wandelafstand van zijn woning een plekje 
groen. Tot slot betrekken we bij nieuwe 
projecten de buurt meer en respecteren de  
draagkracht van de omgeving. 

Om het oude oefenveld van KVK Hooikt uit te wuiven, deelden we er op het afsluitende tornooi ijsjes uit. 

EEN ECHT DORPSHART 
VOOR KONINGSHOOIKT
Een aangenamere Dorpsstraat en Koningsplein, meer aandacht voor verkeers- 
en vooral fietsveiligheid en een betere dienstverlening voor de inwoners. Dat 
zijn de prioriteiten die CD&V naar voor schuift voor Koningshooikt. 

“We gaan voor een 
aangenaam, leefbaar en 

veilig dorpshart."




