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Inleiding 

Op 14 oktober 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dat wil zeggen dat wij 
mee kiezen welke politieke partij ONZE stad 6 jaar lang mag besturen. 

Ben je 18 of ouder ? Dan kies jij ook mee. En als je dan toch moet kiezen, dan 
doe je het maar beter goed! Want vind jij het niet belangrijk dat je veilig kan 
fietsen? Dat er toffe evenementen voor jongeren in Lier georganiseerd worden? 
Dat er hier genoeg betaalbare woningen/appartementen zijn voor wie 
voor het eerst alleen gaat wonen? Drie voorbeelden van zaken uit je directe 
leefomgeving die bepaald zullen worden door de politici die jouw stad zullen 
besturen.

In Lier komen 8 verschillende politieke partijen op. Zij willen graag een plaatsje 
in het volgende Lierse stadsbestuur veroveren. 

Wij stelden 7 « belangrijke » vragen aan al deze politieke partijen. Over zaken 
die Lierse jongeren aan het hart liggen. In deze brochure vind je het beknopte 
antwoord van elke partij. Zo krijg je een idee waar elke partij naartoe wil… en 
kan je hun verschillende toekomstplannen makkelijk vergelijken.

Hopelijk helpt dit jou om op 14 oktober een doordachte keuze te maken !

De Lierse Jeugdraad

Jeugdcentrum Moevement, Aarschotsesteenweg 1, Lier, 03 480 36 30 
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1. Kinderen hebben 
nood aan veilige 
oversteekplaatsen; bij 
jongeren ligt de focus meer 
op veilige verplaatsingen 
per fiets. Op welke manier 
zorgen jullie dat Lierse 
kinderen en jongeren zich 
veilig door het verkeer 
kunnen verplaatsen? 
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Alles begint bij veilige straten, fiets- en voetpaden. In de schoolomgeving, in 
de woonwijken en op de weg ertussenin. Hobbelige straten en ronde kasseien 
moeten we opnieuw aanleggen. Op kruispunten rijden best geen auto’s 
meer op het kruispunt (bv. ook niet om af te slaan: dode hoek) wanneer 
fietsers en voetgangers groen licht hebben. En waar het kan en nog niet zo 
is, moeten fietspad en rijweg van elkaar gescheiden worden. We geloven ook 
in verkeerslichten die automatisch op rood springen wanneer een auto te 
snel rijdt, zeker in schoolomgevingen. En er bestaat fluorescerende verf die 
zebrapaden en fietspaden beter zichtbaar maakt voor auto’s! Fietsers die 
inspanningen doen, belonen we. Verder willen we van elke schoolstraat een 
fietsstraat maken tussen 8u-9u en 15u-16u30. In overleg met winkels en (bouw)
bouwbedrijven willen we het zwaar transport tussen deze uren zoveel mogelijk 
buiten de schoolomgevingen houden. Er is ook nood aan meer vrijwilligers 
en politie om op drukke kruispunten en oversteekplaatsen oversteekhulp te 
bieden. En waarom geen verzamelpunten van waaruit begeleid, in groep, 
kan verder gefietst worden? Tot slot: om onze ‘iets oudere jongeren’ veilig 
op hun feestbestemming te krijgen, willen we - in samenwerking met de 
buurgemeenten -  een ‘feestkonvooi’ ondersteunen dat veilig transport biedt 
van/naar fuiven of evenementen, in Lier en in de buurgemeenten.

Voor Groen-Lier&Ko komt de zachte weggebruiker (fietser, voetganger, 
skateboarder al wie niet in een privé-wagen zit) altijd op de eerste plaats. 
Daarom willen we dat auto’s enkel tot in het centrum rijden als dat echt nodig 
is. Vandaag zien we bijvoorbeeld dat nog heel veel ouders hun kinderen met 
de auto naar school brengen, ook al wonen ze best dichtbij. Die willen we 
overtuigen en belonen om op de fiets te stappen of te voet te gaan. Zo creëren 
we een autoluwe binnenstad waar fietsers en voetgangers zich koning voelen. 
We zorgen voor meer straten met dubbele rijrichting voor fietsers zodat je niet 
meer ver moet rondfietsen. Van straten waar toch nog veel fietsers en auto’s 
samenkomen maken we zo veel mogelijk fietsstraten, wat wil zeggen dat auto’s 
niet meer mogen voorbijsteken en fietsers alle ruimte mogen benutten. 

Maar ook buiten het centrum moet je je veilig met de fiets kunnen verplaatsen. 
Op de Lispersteenweg en de Antwerpsesteenweg kan dat al; maar richting 
Koningshooikt, Kessel of Berlaar ligt er nog altijd geen veilig en comfortabel 
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fietspad. Da’s natuurlijk een schande, en daar maken we zo snel mogelijk werk 
van! 

Groen-Lier&Ko zal onderzoeken hoe het gebruik van het openbaar vervoer 
kan toenemen. In overleg met De Lijn moet bekeken worden hoe verbindingen 
optimaler kunnen worden.

  HART voor de BURGER
Kinderen moeten zich veilig kunnen verplaatsen, hier is zeker geen discussie 
over. De oversteekplaatsen moeten overal extra verlicht worden. Zeker als 
het donker weer en regenachtig is, is het zeer gevaarlijk! Oversteekplaatsen 
moeten goed aangegeven staan en mogen niet belemmerd worden. 
Fietspaden moeten glad zijn en goed gemarkeerd, en op deze fietspaden 
hebben de fietsers altijd voorrang! Op de piekuren (begin en einde van de 
scholen) is het geen overbodige luxe om het verkeer te laten regelen op 
de rijweg. Het is aangewezen om kinderen erop te wijzen pas over te steken 
wanneer zij oogcontact hebben gemaakt met de bestuurder, en hen aan te 
raden om fluo kledij/accessoires te dragen bij donker weer en in de winter.

N-VA heeft de voorbije zes jaar sterk ingezet op de fietsers. In totaal wordt 
meer dan zes miljoen geïnvesteerd  in nieuwe fietspaden. Ook het belangrijke 
fietspad naar Koningshooikt is eindelijk in voorbereiding. Ter vergelijking: het 
vorige stadsbestuur legde op zes jaar tijd exact 0 meter extra fietspad aan. 
Sommige partijen praten graag over fietsbeleid, maar wij deden het.

Daarnaast werden nog heel wat fietsinvesteringen gedaan: zo kwamen 
er veilige en verlichte oversteekplaatsen aan de Mechelsestraat, Baron 
Opsomerlaan en de Chirolokalen in Koningshooikt. Daar komen binnenkort 
nog vijf fietsoversteken bij in Lier, en twee in Koningshooikt. Ook het verlichten 
van de Vesten is een goede zaak voor wie ’s morgens naar school fietst.  
Dankzij gerichte flitsacties in de zone-30 kregen snelheidsduivels dan weer lik 
op stuk.

Het Fietsbeleidsplan dat onze schepen Bert Wollants uitwerkte en door de 
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gemeenteraad werd goedgekeurd, zal dan weer zorgen voor fietsstraten in 
de binnenstad, waar fietsers het tempo bepalen. Bovendien komen er meer 
fietsenstallingen en veilige fietsroutes naar de scholen.

De komende zes jaar wil N-VA volop blijven investeren in straten en fietspaden. 
Daar ligt de grote uitdaging voor het volgende schepencollege. Elke heraanleg 
van een straat zal immers zorgen voor veiliger fietsverkeer. Voor ons moet de 
schup snel in de grond!

Mensen moeten aangemoedigd worden om met de fiets zo veel mogelijk de 
Vesten te nemen. Wij pleiten er dan ook voor om de Vesten fietsvriendelijker 
te maken en ook in het weekend open te stellen voor fietsers. Wel moeten de 
Vesten vrij blijven van wielertoerisme. De wegen buiten het centrum moeten 
beter voorzien worden van fietspaden, we denken hierbij bv. nog aan de 
Berlaarsesteenweg. Ook de binnenstad moet fietsvriendelijk worden door 
gebruik van fietsstraten en duidelijkere fietspaden en fietssuggestiestroken. 
Auto’s moeten zo snel mogelijk via de juiste poorten naar de ring geleid 
worden, hiervoor is duidelijkere signalisatie nodig. De binnenstad moet verder 
evolueren naar een plaats waar voetgangers en fietsers zich veilig voelen en 
waar de auto enkel moet passeren wanneer echt nodig. Hiervoor liggen de 
straten er momenteel niet goed genoeg bij. Een historische binnenstad is leuk, 
één met straten die goed liggen zou nóg leuker zijn. Verder vinden wij het ook 
belangrijk dat de Antwerpsestraat ontlast wordt van het busverkeer door deze 
om te leiden via de Lisperstraat en de Anton Bergmannlaan (met uitzondering 
van de begin- en einduren van de scholen die op deze route liggen). De stad 
moet ook inzetten op sensibilisering via de scholen.

Elk kind, elke jongere heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving. 
Je veilig door het verkeer kunnen bewegen is daar heel belangrijk in. 
Doorgaand auto verkeer moet uit de binnenstad geweerd: minder auto’s 
in de binnenstad betekent meer ruimte voor fietsers en voetgangers, dus 
meer veiligheid. Bekijken waar fietsers in beide richtingen kunnen fietsen in 
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eenrichtingsstraten om fietsen maximaal te promoten. Fietsers moeten op deze 
manier geen omwegen maken, bijvoorbeeld Rechtestraat.

PVDA-Lier steunt het protest van de Fietsersbond tegen het culpabiliseren 
van de zwakke weggebruiker. Controles en boetes horen in de eerste plaats 
ingezet te worden tegen agressief of onvoorzichtig rijgedrag van de sterke 
weggebruiker. 

De PVDA wil voldoende en veilige fietspaden. Aan de scholen moeten autovrije 
zones én veilige ‘kiss & ride’ zones voorzien worden. Als de school begint of 
eindigt moeten kinderen en jongeren veilig kunnen oversteken. We willen 
ook voorrang voor voetgangers en fietsers op kruispunten en gevaarlijke 
oversteekplaatsen. We willen conflictvrije kruispunten.

De omgeving moet voor de fietser en voor de voetganger zo veilig mogelijk 
gemaakt worden, dat betekent ook goede verlichting. 

 

We geloven als Sp.a Lier – Koningshooikt enorm in op een zo veilig mogelijke 
manier van en naar school gaan. Sommige leerlingen doen dit met de fiets, 
anderen te voet en nog anderen via het openbaar vervoer of de wagen. 
Om iedereen de kans te geven om deze verplaatsing op een toch zo snel 
en veilig mogelijke manier te doen, willen we ervoor zorgen dat erg grote 
vrachtwagens zich niet meer in de binnenstad begeven en willen we een 
charter waarin de afspraak gemaakt wordt dat vrachtvervoer in het algemeen 
zich niet mag begeven nabij een schoolzone op uren of momenten dat er 
veel schoolverkeer is. Daarbij willen we ook dat ouders hun kinderen niet tot 
vlak aan de schoolpoort kunnen afzetten en opteren we dus voor een veilige 
drop off/pick up-zone, enkele meters van de schoolpoort vandaan. Dit komt 
het in- en uitgaand verkeer aan de schoolpoort ten goede. Dan is er natuurlijk 
nog de weg naar school toe. Hierbij denken we er aan dat sommige straten als 
fietsstraten moeten worden opgezet. Dit houdt in dat het autoverkeer in deze 
straten de fietser(s) niet mag voorbij steken en op een veilige afstand moet 
achterblijven.

We willen dit alles duidelijk communiceren naar de scholen, kinderen en 
ouders toe via verschillende kanalen en op een open en moderne manier op 
maat van ieder kind.
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Verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers (fietscomfort hoort daar stellig 
bij) moeten wat Vlaams Belang betreft centraal staan de komende jaren. Door 
in te zetten op een veilige fietsomgeving en een beter fietscomfort gaan we 
meer mensen op de fiets krijgen. Fietsers zullen ook minder geneigd zijn om 
overtredingen als ‘stoepfietsen’ te maken.

Vlaams Belang wil af van de slechte staat van onze straten, die vandaag veilig 
en aangenaam fietsen in heel wat situaties zo goed als onmogelijk maakt. 
Daarom pleit onze partij, wanneer het aanleggen van afgebakende fietspaden 
niet mogelijk is, voor het inrichten van comfortabele fietsstroken waar fietsers 
zonder putten en op een vlak wegdek (strook) kunnen rijden. Zeker in de 
binnenstad is daar nood aan.

Op drukke en gevaarlijke kruispunten willen we de invoering van ‘vierkant 
groen’. Hierbij krijgen alle ‘zwakke weggebruikers’ een tijdlang tegelijk groen. 
Voor alle andere verkeer blijft het zolang rood, zodat fietsers en voetgangers 
niet in conflict komen met zwaarder verkeer. Vlaams Belang wil ook meer 
oversteekplaatsen creëren waar fietsers en voetgangers voorrang hebben 
en deze ook zo inrichten. De voorrangsregeling moet zeer duidelijk met 
verkeersborden en schildering op het wegdek worden aangegeven.
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2. Kinderarmoede, 
jongerenwerkloosheid en 
vluchtelingenproblematiek 
stijgen in Lier. Lierse 
jongeren zijn bezorgd 
om het welzijn van alle 
kinderen en jongeren. 
Geef max. 5 concrete 
maatregelen waarmee jullie 
het welzijn van elke Lierse 
jongere willen verbeteren, 
vooral van diegenen die het 
moeilijk hebben. 
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Kansarme kinderen hebben vrienden nodig, een netwerk. Zo raken ze uit 
hun isolement. We moeten hen betrekken in jeugdbewegingen en clubs 
door actief promotie te maken samen met Moevement, Jeugdraad, Samen 
Inburgeren, Samenhang en jeugdbewegingen. We denken ook aan samen 
openbare pleinspelen organiseren, pannavelden verder uitbouwen etc. 
Scholen ondersteunen we om activiteiten te organiseren (bv. scholenveldloop) 
waar kinderen makkelijk aan kunnen deelnemen. En waarom geen website 
zoals in Gent (www.metweiniggeld.be) voor Lier? Een toegankelijk overzicht van 
alle diensten & organisaties, waar men steun vindt bij elkaar, hulp kan vragen  
We willen ook een automatische toekenning van de UITpas met kansentarief. 
Iedereen die er recht op heeft, moet die automatisch krijgen. Zo vergroten 
we de aanwezigheid van kansarme kinderen en jongeren in sportclubs, 
verenigingen, cultuur Er is al een goed aanbod aan huiswerkbegeleiding 
en taalklassen. Er zijn echter veel werkingen naast elkaar waardoor mensen 
die het moeilijk hebben of een andere taal spreken soms door het bos de 
bomen niet meer zien. We willen een meer gecoördineerde aanpak met één 
aanspreekpunt van waaruit kan doorverwezen worden. Voor later pleiten voor 
een nauwere samenwerking tussen VDAB, lokale ondernemers, stad & OCMW 
om jongeren snel en gericht naar een job te leiden, met of zonder diploma.

Ten eerste wil Groen-Lier&Ko investeren in jeugdwelzijnswerkers, zeg maar 
straathoekwerkers voor jongeren. Jeugdwelzijnswerkers zijn nooit ver uit de 
buurt van jongeren, wel integendeel: ze staan steeds paraat om jongeren de 
weg te wijzen naar verenigingen of diensten die hen verder kunnen helpen, 
hen een luisterend oor kunnen bieden of hen kunnen bijstaan bij alledaagse 
vragen (sollicitaties helpen voorbereiden, wegwijs helpen in administratie…).

Werk is een belangrijke factor in de armoedebestrijding. In Lier ligt het 
jeugdwerkloosheidscijfer wat hoger dan in de rest van Vlaanderen. Als kleine 
stad heb je niet alle instrumenten in handen om hier snel aan te verhelpen, 
maar je kan wel meer doen dan vandaag gebeurt. Zo willen we jonge 
werkzoekenden kansen op werk bieden binnen de stad. Door middel van 
stages, vrijwilligerswerk of vakantiejobs kunnen jongeren belangrijke eerste 
werkervaringen opdoen. 
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Om nieuwkomers goed hun plaats te doen vinden in onze stad zijn er nog 
verschillende drempels weg te werken. Zo kunnen we financiële drempels 
wegwerken zodat jongeren vlot en zorgeloos de weg vinden naar het 
bruisende verenigingsleven in onze stad. Een divers aanbod in de vrije tijd 
zorgt ervoor dat iedereen iets kan vinden dat zij/hij leuk vindt en kansen biedt 
tot ontmoeting en het creëren van netwerken. Tot slot willen we bestaande 
netwerken versterken en ervoor zorgen dat zij nieuwkomers kunnen helpen met 
alledaagse vragen.

 

Eerst en vooral moeten kinderen in armoede gevonden worden. Dit is een 
taak voor welzijnsorganisatoren en anderen. OCMW, openbare diensten, 
politie, enz… Als het mogelijk is deze kinderen mee begeleiden met ouders, 
want als er kinderarmoede is dan is er volgens mij ook een probleem met het 
hele gezin. Het is zeker een voordeel deze kinderen te overhalen om naar een 
jeugd- of sportvereniging te laten gaan. Kinderen met taalachterstand moeten 
dringend onze taal leren om mee in de maatschappij te kunnen bewegen. Ik 
denk dat hier al veel werk voor verzet wordt.

N-VA staat voor een sociaal beleid voor wie het nodig heeft. De voorbije jaren 
maakten we geregeld extra geld vrij voor het OCMW en sociaal jeugdwerk. 
Zo lopen er verscheidene projecten om jongeren in een probleemsituatie 
te begeleiden naar een diploma. Het aanpakken van spijbelen en 
ongediplomeerde schooluitval zijn daarbij de speerpunten. Ook het actief 
begeleiden van jongeren bij eerste werkervaringen hoort hierbij. Wie geen 
inspanning levert om in te burgeren, een opleiding te volgen of werk zoekt 
moet hiertoe verplicht worden vooraleer ze een leefloon krijgen.

Jonge ouders worden dan weer begeleid door het Huis van het Kind, met 
ondermeer het Peuterspeelpunt als geslaagd nieuw project. Dankzij onze 
investeringen in de Buitenschoolse Kinderopvang en speelpleinwerking 
Speelmicroob zijn kinderen verzekerd van veilige en leuke opvang als de 
ouders gaan werken.
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Voor jonge nieuwkomers is het snel verwerven van onze taal het 
allerbelangrijkst. N-VA heeft hier altijd sterk voor gepleit. In Lier lopen we op dat 
vlak voorop met succesvolle initiatieven als de Taalvakantie, den Babbelier en 
Samen Inburgeren.

Er zijn al opvangplaatsen voor zulke jongeren. Deze moeten echter meer 
gepromoot worden, ook naar jongeren die met deze problematiek minder te 
maken hebben. Zo worden zij ook betrokken en zal er een snellere integratie 
mogelijk zijn voor alle jongeren met moeilijkheden. Alle jongeren moeten 
kunnen deelnemen aan  vrijetijdsbeleving volgens hun interesse. Hoge 
lidgelden, uitrusting of verplaatsing zouden daarbij geen te hoge drempel 
mogen opwerpen. De lokale overheid moet deze toegankelijkheid bewaken, 
in samenspraak met verenigingen en jongeren zelf. Daarenboven moet elke 
school een bewust kostenbeleid voeren zodat elke jongere de opleiding van 
zijn of haar keuze kan volgen zonder afgeremd te worden door financiële 
drempels.

De PVDA wil investeren in kinderen en jongeren want zij zijn de toekomst. In de 
visie van de PVDA heeft elk kind en elke jongere recht op goede huisvesting, 
voeding, gezondheidszorg, opleiding, cultuur en ontspanning. Deze dingen 
vergen soms een te zware financiële inspanning van de ouders. Daarom 
wil de PVDA dat alle vervangingsinkomens opgetrokken worden tot boven 
de armoedegrens. Het OCMW moet proactief te werk gaan. Tussenkomsten, 
voordelen, rechten waar iemand recht op heeft worden automatisch 
toegekend.  

Onderwijs moet volledig kosteloos zijn. Naar de dokter, psycholoog of 
tandarts gaan moet gratis kunnen.  Dat is perfect haalbaar via meer 
wijkgezondheidscentra of via gebruik van de derde betalersregeling met 
terugbetaling van het remgeld. 

De PVDA wil ook dat de stad meer investeert in sociale woningen. Zo worden 
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ook de hoge huurprijzen gedrukt en kunnen alle kinderen beschikken over een 
degelijke huisvesting, wat een voorwaarde is voor een goede ontplooiing.

De PVDA maakt geen onderscheid tussen Belgische kinderen en kinderen van 
vluchtelingen. Een andere huidskleur of cultuur maakt een kind niet minder 
waardevol. Daarom moeten alle kinderen en jongeren in Lier over dezelfde 
rechten kunnen beschikken.

 
Armoede, werkloosheid en vluchtelingen problematiek zijn punten waar Sp.a 
Lier – Koningshooikt sterk op wilt inzetten. Als Sp.a geloven we erin dat een 
maximum factuur zoals die momenteel reeds bij lager- en kleuteronderwijs 
is ingevoerd ook een recht is voor iedereen in het middelbaar onderwijs. We 
hopen dan ook dat dit er snel van komt.

Om jeugdwerkloosheid aan te pakken zien we het samenbrengen van Lierse 
ondernemers en werkzoekende jeugd als één van de vele mogelijke stappen 
om deze kwetsbare groep in uit hun situatie te halen. Deze jongeren moeten 
begeleid worden door een deskundig coachingteam dat hen begeleidt en 
opvangt waar nodig. Momenteel is dit reeds voorhanden in het PLUS-project 
dat we verder willen steunen. Een ander aspect dat zeker in het oog gehouden 
moet worden is dat kinderen, uit alle sociale klassen, een degelijke en open 
opvang kunnen verwachten voor hun problemen. Momenteel is TEJO hierin 
actief en dit mogen we als Lierse politiek niet links laten liggen.

Voor vluchtelingen (gezinnen, maar zeker ook alleenstaanden) moeten we 
een traject voorzien van integratie en taalondersteuning. Dit gebeurt niet enkel 
op school, maar ook bij hen thuis en in hun dagelijkse omgeving. Het huidige 
opzet van buddy’s/coaches moet verder ondersteund worden.

De armoedecijfers in Lier zijn ontzettend hoog. Het is dan ook dringend tijd voor 
een andere aanpak. Een aanpak waarbij we stoppen met meer armoede aan 
te trekken naar onze stad, maar wel de armoede die er vandaag is durven aan 
te pakken. 
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Om de kansarmoede aan te pakken wil Vlaams Belang een actieve lokale 
Welzijnsdienst die opleidingstrajecten kan aanbieden die kansarmen 
basisvaardigheden bijbrengt en die waakt over de toegankelijkheid tot zorg, 
gezonde voeding, justitie, vorming, huisvesting en werk. De dienstverlening 
kan ook een pak eenvoudiger verlopen wanneer een aantal rechten 
(zoals studiebeurzen, tegemoetkomingen, recht op een sociale woning, 
tariefverminderingen, enz.) automatisch worden toegekend aan (kans)armen. 
Op die manier moet voorkomen worden dat mensen die behoren tot minder 
bevoorrechte groepen buiten hun wil uit de boot vallen en dat de verborgen 
armoede onder allerlei gedaanten blijft voortduren.

Meer inzetten op een betaalbare schoolfactuur en een nog betere interactie 
tussen bedrijven en scholen is volgens Vlaams Belang ook een belangrijke stap 
in de aanpak van armoede.
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3. Er wordt veel gebouwd 
in Lier. Toch vinden kinderen 
en jongeren het erg 
belangrijk dat ook de stad 
voldoende natuur, speel- 
en ontspanningsruimte 
biedt. Hoe willen jullie 
dat bereiken en op lange 
termijn garanderen? 

—
 1

6 
—

 



 
Als stad kan je bij het verlenen van een bouwvergunning heel wat zaken 
vastleggen. Zo geef je aan bouwondernemingen mee wat je belangrijk 
vindt. Je kan bv. vastleggen dat speeltoestellen moeten voorzien worden in 
een gemeenschappelijk parkje, banken, een grasveldje, fietsenstallingen… 
Stapje per stapje moeten we naar een situatie waarbij iedereen op wandel- 
en fietsafstand altijd wel een grasveld, een speeltoestel, een bank, een 
fietsenstalling of een vergaderlokaal vindt. Dat is ook noodzakelijk, aangezien 
steeds meer mensen in Lier komen wonen. Meer investeren in ontspannings- 
en ontmoetingsplekken is nodig. En dat kan creatief. In tal van steden in 
binnen- en buitenland zijn er openbare ligzetels, stenen pingpongtafels, 
openbare schaak- en damtafels, een picknickweide... Waarom niet in Lier? 
Recent opende een speelbos aan het KTA en binnenkort volgt er nog een 
binnen het project Pallieterland. We willen bekijken of er nog plekken in of 
rond de stad zijn waar dit kan. Voor onze jeugdbewegingen: vaak maken 
zij op hetzelfde moment gebruik van dezelfde accommodatie, louter door 
ruimtegebrek. In die toekomst willen we dan ook jeugdlokalen verwerken in 
nieuwe ontwikkelingen (bv. Hoge Velden) en scholen warm maken om hun 
sporthallen beschikbaar te stellen buiten de schooluren.

Onze mooie stad trekt steeds meer inwoners aan, en die hebben natuurlijk 
allemaal een dak boven hun hoofd nodig. Groen-Lier&Ko verwelkomt die 
nieuwe Schapenkoppen uiteraard met open armen, maar we willen niet dat 
daardoor te veel open ruimte sneuvelt. Dus hebben we liever dat nieuwe 
gebouwen wat hoger worden en bijgevolg minder breed. Zo behoud je 
rondom plaats voor groen en ontspanning. Misschien kunnen we met zijn 
allen ook wat kleiner wonen, zeker als we zo meer gemeenschappelijke ruimte 
overhouden voor rust, spel en ontspanning. Let wel, in het historisch centrum 
binnen de vest is zo’n hoogbouw natuurlijk niet gepast. De groene ruimten 
rondom richten we zo kwaliteitsvol en duurzaam mogelijk in. We geven planten 
en dieren alle ruimte en werken dus met veel natuurlijke materialen en diverse 
gewassen. 

We willen die nieuwe inwoners ook zo veel mogelijk in de stad vestigen. Nieuwe 
wijken buiten de stad nemen niet enkel heel veel open ruimte in, ze zorgen ook 
voor extra autoverkeer omdat mensen vaak hun auto zullen nemen om tot in 
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de stad te komen. Niet erg duurzaam als je het ons vraagt!

 

Voor ons moeten de grote bouwprojecten volledig stoppen en al het weinige 
groen dat er nog is moet groen blijven en zelfs nog uitbreiden als het kan. In 
wijken moeten er zones gemaakt worden waar de kinderen kunnen spelen en 
van de natuur kunnen genieten, weg van de uitlaatgassen van de wagens.

De inbreiding van de stad is positief. De uitbreiding die vroeger gebeurde 
deed immers de bossen en groen rond de stad verdwijnen. Toch zijn voor N-VA 
stilaan de grenzen van de groei bereikt in Lier. Het stadsbestuur moet erover 
waken dat nieuwe projecten passen binnen de wijk. De focus moet liggen op 
het renoveren van bestaande woningen en niet op nieuwe hoogbouw. Een 
ontwikkelaar die een groot bouwproject doet moet meebetalen voor het 
opwaarderen van de wijk, bijvoorbeeld door een speelpleintje of sportveld 
aan te leggen.

N-VA heeft de voorbije jaren met schepen van Jeugd Rik Verwaest 
sterk ingezet op groene ontspanningsruimte. Een kleine greep uit zijn 
rapport: een groen avonturenpark op de Dungelhoeff, de feestelijke 
evenementenweide, een publieke barbecue, fitnesspark Moevement, een 
ligweide en peuterhoek in speeltuin Stadspark, een nieuwe skateramp, drie 
nieuwe voetbalpitches op Sportvelden-Atheneum-Herderin, doelmonden in 
kunstgras, nieuwe wijkspeeltuinen op KTA en Lijsterstraat, 200.000€ voor de 
jeugdbewegingslokalen… Dat goede beleid willen we graag verderzetten. 
Wij gaan voor minstens één nieuwe of volledig vernieuwde wijkspeeltuin 
elk jaar, een extra speelbos en structurele steun voor (ver)bouwende 
jeugdbewegingen!
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Bij nieuwe bouwprojecten moet er steeds gedacht worden aan gedeelde 
open ruimte die ook openbaar domein is. Verder moeten groene plaatsen 
zoals de vesten en het stadspark gegarandeerd blijven. Als er meer gebouwd 
wordt in de binnenstad is het aan het stadsbestuur om erop toe te zien dat 
er ook genoeg open ruimte gecreëerd wordt voor de mensen en jongeren 
om in te bewegen, leven, spelen  Verder zouden wij graag de creatie van een 
speelbos zien waarin een mogelijkheid zou bestaan voor een echt hoogte 
parcours waar ook de iets oudere jeugd zich nog in kan amuseren. Een leuke 
plaats voor extra speelruimte zou de vest zijn waar vroeger de vestconcerten 
plaatsvonden.

Veel groen is enorm belangrijk voor een stad. Het zorgt voor een aangenaam, 
rustgevend leefklimaat.  Bomen nemen een deel van het zwevend stof op, 
zorgen voor koelte in de zomer en beperken de lawaaihinder.

De PVDA wil daarom dat de stad het bestaande groen verzorgt en beschermt, 
en streeft naar uitbreiding ervan via haar urbanisatieplannen en plannen voor 
mobiliteit. Wij willen dat een speelbos gemaakt wordt van de stukjes bos aan 
de Ouderijstraat en aan de Sionsvest.

Nieuwbouwprojecten moeten beperkt worden. Als er toch komen moet dit 
steeds gebeuren in overleg met de buurt. Er moet ook voldoende plaats 
gegarandeerd worden voor speel- en ontmoetingsruimten.  

Een kind of jongere heeft recht op aangepaste en speel- en 
ontspanningsruimte binnen een straal van 300 meter van zijn of haar woning. 
Ook ruimte om te sporten: voetbal- en basketbalpleintjes, skateparken, … 
Publieke toiletten en schuilruimte voor als het regent moeten maximaal 
voorzien worden.

Kinderen en jongeren moeten bevraagd en actief betrokken worden bij de 
plannen voor aanleg van speel-en hangruimte in hun buurt.
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Om ervoor te zorgen dat ieder kind kan spelen willen we als Sp.a Lier – 
Koningshooikt ervoor zorgen dat bij elk nieuw bouwproject er de nodige ruimte 
is voor groen. Dit kunnen we wegschrijven in verplichtingen die bouwprojecten 
moeten volgen.

Groen om in te kunnen spelen maar ook groen om te kunnen genieten van 
rust of te kunnen planten en oogsten naar hartelust. Momenteel is er in ons 
centrum reeds een mooi aanbod van groene ontspanningsruimte, zoals het 
stadspark, en kan er gesport worden op de sportvelden, hier geloven we wel 
dat de minigolf een dringende renovatie moet hebben om verder te kunnen 
gebruikt worden. Helaas zijn er nog delen in Lier die te weinig groene ruimte 
hebben, dit ontbreken willen we tegen gaan met groene projecten.

Verder is de ontwikkeling van de site de Hoge Velden één van onze prioriteiten. 
De ontwikkeling van deze sport site is dringend nodig om onze Lierse en 
Hooiktse jeugd kunnen laten genieten van sport binnen Lier.

Ondanks het steeds stijgende aantal inwoners en jongeren in onze stad, zien 
we die stijging niet vertaald in het aanbod van speel- en ontspanningsruimte 
voor kinderen en jongeren.

Dat jongeren vandaag nog steeds niet in onze eigen stad kunnen voetballen, 
ondanks dat ze aangesloten zijn bij een Lierse voetbalclub, is ronduit 
schandalig. Vlaams Belang wil dan ook werk maken van meer en beter 
uitgeruste sportvelden. Op de eerste plaats eindelijk vaart zetten achter het 
project van ‘de Hoge Velden’ zodat onze Lierse jongeren eindelijk in de eigen 
stad kunnen voetballen.

We willen ook betere speeltuinen, speelpleintjes voor kinderen in de wijken 
en veilige ontspanningsplekken voor jongeren voorzien. Dit naar de huidige 
behoefte én met inspraak van de jongeren en jonge ouders zelf.

Vlaams Belang wil het winkelgebied ook aangenamer maken en door een 
ander afvalbeleid in te voeren zorgen voor minder sluikstort. Dit, samen met 
een realistisch groenbeleid, moet bijdragen tot meer en aangenamere 
ontspanningsplekken.
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4. Ook in het digitale 
tijdperk voelen kinderen 
behoefte aan actieve 
vrijetijdsinvulling. 
Rondhangen met 
leeftijdsgenoten, fuiven, 
klimmen en klauteren, 
evenementen voor jongeren, 
activiteiten, … Op welke 
vrijetijdsinvullingen zetten 
jullie in? 
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Ruimte om elkaar te ontmoeten en te ontspannen is het allereerste en 
belangrijkste. Zie ook bij de vorige vraag. We willen dat in de toekomst op 
wandel- of fietsafstand altijd wel een grasveld, een speeltoestel, een parkje, 
een bank, een vergaderlokaal… te vinden is. En liefst nog wat creatievere 
zaken ook: openbare ligzetels, pingpongtafels, schaak- en damtafels, een 
picknickweide. Het bestaat elders al, dus moet het ook in Lier kunnen. We 
trekken nadrukkelijk de kaart van sport, vrije tijd en sportclubs. Het is gezond 
en brengt mensen samen los van rang of stand. We willen dan ook investeren 
in sportinfrastructuur. Die is er nu te weinig in Lier. De Hoge Velden moeten er 
komen, maar ook binnen de ring zijn aanpassingen nodig. Extra pannavelden, 
een basketbalveld of een Fit-o-Meter bijvoorbeeld. In samenwerking met de 
sportclubs willen we ook inzetten op sporten na school. Sport kan zo een 
plek krijgen binnen bv. de naschoolse opvang. Ook de activiteiten van het 
Cultuurcentrum spelen hun rol: een grotere deelname van en programmatie 
voor jongeren en gezinnen met kinderen staat voor ons hoog op de 
agenda. Voor onze jeugdbewegingen zijn hun gebouwen het voornaamste 
aandachtspunt. In overleg met de jeugdbewegingen willen we bekijken wat 
mogelijk is om hen ook in de toekomst goed te laten werken (bv. lokalen 
voorzien binnen nieuwe bouwprojecten of binnen projecten zoals Hoge 
Velden).

Bij Groen-Lier&Ko vinden we dat jongeren vooral zichzelf moeten kunnen zijn. 
Ruimte krijgen om hun grenzen te verleggen, op ontdekking te gaan, dingen te 
organiseren zonder schrik om op hun bek te gaan, maar even goed af en toe 
eens zalig niets te doen. Dat kunnen we realiseren door te zorgen voor locaties, 
materiaal, workshops, af en toe een luisterend oor of een nuttige tip. 

Het Moevement moet nog meer dé ontmoetingsplek voor jongeren worden. 
Maar tegelijk moeten er ook op andere locaties leuke jongerenevents kunnen 
opgezet worden. 

Voor de meer georganiseerde vrije tijd hebben we in Lier het geluk heel veel 
uitstekende jeugdbewegingen te hebben. Spreekt voor zich dat die ook 
moeten kunnen rekenen op uitgebreide ondersteuning van de stad.
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Wat missen we in Lier dan nog voor jongeren? Er worden in Lier heel veel 
geweldige evenementen georganiseerd, maar meestal zijn die toch gericht 
op een wat ouder publiek. Een groot muziekfestival voor de jeugd zien we 
zeker wel zitten, of een groot evenement in de binnenstad. Het moeten niet 
altijd die oude reuzen zijn die het centrum inpalmen. En waarom eens geen 
schaatsbaan in de winter? Of een free podium op het Zimmerplein?

 

Voor kinderen moet er van alles georganiseerd worden. Dit gebeurt zeker in het 
verenigingsleven! Dit moet gepromoot worden, desnoods met bijdrage van de 
stad. Ook de scholen kunnen hier een grote bijdrage voor leveren.

N-VA denkt alvast aan de sportieve jeugd: het stadsbestuur zorgt voor twee 
nieuwe sporthallen op het KTA en het Atheneum. Zo zullen honderden Lierse 
kinderen en jongeren in eigen stad kunnen sporten. Op de Hoge Velden werd 
de nodige grond verworven om de lokale jeugdvoetballers een eigen plek te 
geven, zodat zij niet langer buiten Lier hoeven te spelen.

Artistieke jongeren kregen dan weer heel wat kansen: denk maar aan ons 
Jeugdhuisproject Artafact, de graffitiprojecten, het jongerenfestival Lokale 
Helden, kunstenfestival Broeihaard… Ook daar wil N-VA op blijven inzetten.

Onze lokale jeugdbewegingen bezorgen honderden kinderen een geweldige 
tijd. De stad moet hen blijven steunen met structurele lokaalsubsidies, een 
ruime uitleendienst voor speel- en kampmateriaal en zo weinig mogelijk 
papierwerk.

Wij zijn voorstander van het inrichten van een open verenigingen dag. 
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Hier moet de stad alle Lierse vrijetijdsverenigingen stimuleren om op een 
afgesproken datum hun deuren open te zetten. Zo kunnen jongeren nieuwe 
verenigingen leren kennen en nieuwe uitdagingen aangaan. Zo stimuleren 
we ook het Lierse verenigingsleven. De stad moet hier dan duidelijk over 
communiceren en hier informatie over verspreiden zodat deze dag een heus 
stadsevenement wordt. Het Lierse jeugdcentrum en het jeugdhuis leveren 
al goed werk om jongeren een plaats te geven waar ze zich goed kunnen 
voelen. Verder zorgen projecten als Artafact en Broeihaard ervoor dat de Lierse 
jeugd zich op vele vlakken kan ontplooien. 

Elk kind, elke jongere heeft recht om zich te ontspannen op zijn of haar manier. 
De PVDA wil dat er meer jeugdhuizen, ontmoetingsplaatsen en fuifruimten 
komen. Dat kan opgelost worden door creatief om te springen met bestaande 
infrastructuur. Tegelijk moet omkadering voorzien worden via inzetten van 
buurtwerkers, jeugdmonitoren en vrijwilligers. 

De PVDA wil dat sport- en cultuur toegankelijk zijn voor elk Liers kind en jongere, 
ongeacht hun thuissituatie. Betaalbaarheid is dus heel belangrijk. De stad moet 
ook inzetten op de toeleiding naar vrijetijdsinitiatieven door het inzetten van 
brugfiguren die samenwerken met sportclubs om drempels weg te werken bij 
kwetsbare kinderen en jongeren. Tijdens de zomer moeten de Lierse kinderen 
en jongeren kunnen genieten van gratis openbare zwemgelegenheid. 

Lier heeft wel sportinfrastructuur, maar die is verouderd en het mag meer 
zijn. De stad moet investeren in een aangepast modern aanbod. In Lier is er 
geen enkel voetbalveld, behalve het stadion van Lierse en de voetbalvelden 
in Koningshooikt. Ieder weekend trekken honderden jongeren weg uit Lier 
om elders te voetballen. De stad moet werk maken van de aanleg van 
voetbalveld(en), zodat Lierse jongeren in Lier kunnen voetballen.

De huidige activiteiten aangeboden door jeugdcentrum het Moevement 
(‘de Moeve’) zijn reeds een enorm goede stap in de goed richting. Sp.a Lier – 
Koningshooikt wil dan ook dat dit verder ondersteund wordt.
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Het gaat hier immers niet enkel om een uitlaatklep voor onze Lierse, Hooiktse 
of buiten Lierse jeugd maar ook om een plek waar jongeren zichzelf kunnen 
zijn ondersteund door sociale werkers. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan 
voldoende repetitie ruimtes voor bands of ruimtes voor creatieve geesten. Deze 
moeten kunnen natuurlijk niet allemaal in het Moevement terecht en mogelijks 
moet er gekeken worden voor een extra locaties.

De ontwikkeling van sport site de Hoge Velden is natuurlijk ook een belangrijk 
project om sport en vrije tijdsbeleving binnen Lier te kunnen garanderen. Deze 
site zorgt ervoor dat Lier terug enkele sportvelden heeft die deze stad zeer 
dringend nodig heeft en de laatste jaren heeft verloren.

Hier willen we ook verandering in brengen door bij bouwprojecten verplichte 
groene ruimtes te voorzien waar de nodige aandacht is voor de verschillende 
noden van de Liere- en Koningshooiktenaren.

Actieve vrijetijdsbesteding is belangrijk. Vlaams Belang wil dan ook inzetten 
op betere accommodatie en/of infrastructuur voor jeugdbewegingen die 
vandaag toch nog veel te dikwijls te kampen hebben met een te beperkte 
ruimte en/of slechte infrastructuur.

Ondanks dat er vandaag al heel wat evenementen georganiseerd worden 
waar jongeren aan kunnen deelnemen, is Vlaams Belang van mening dat er 
zeker nog plaats is voor enkele bijkomende activiteiten. Met een schaatsbaan 
in de winter en een avontuurlijk waterparcours in de zomer kiezen we ook 
resoluut voor toffe, sportieve én gezonde activiteiten.

Er dient ook meer werk gemaakt te worden om de band tussen jongeren en 
de bibliotheek te versterken.  De bibliotheek moet uitgebouwd worden tot leer-
en kenniscentrum met een actieve bemiddelingsrol op het vlak van culturele 
ontspanning.

Meer ondersteuning voor initiatieven als ‘Artafact’. Dergelijke initiatieven geven 
niet enkel een platform aan jonge kunstenaars, maar werken ook inspirerend 
voor anderen om creatief bezig te zijn.
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5. Op welke manier maken 
jullie jongereninspraak 
en –participatie concreet, 
als je weet dat de huidige 
jeugdraad een verouderde 
inspraakmethode is in de 
ogen van jongeren? 
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Met de scholen willen we samenwerken om jongeren in de laatste middelbare 
graad vertrouwd te maken met onze (stads)politiek. Welke partijen zijn er, 
waar staan ze voor, wat doen ze en, vooral, hoe kunnen jongeren hun steentje 
bijdragen? Onbekend is onbemind. We geloven dat op die manier de stap 
voor jongeren naar o.m. jeugdraad en politiek kleiner kan worden. Ook de 
jongsten willen we meer betrekken. We pleiten voor een jaarlijks terugkerend 
traject waarbij kinderen uit het zesde leerjaar aan de slag gaan met een 
jaarthema. De resultaten mogen ze zelf voorstellen aan de burgemeester, de 
schepenen en de gemeenteraad. En waar zijn die kindergemeenteraad en 
kinderburgemeester in Lier? Tal van Vlaamse gemeenten hebben er een. Ook 
daar willen wij voor gaan. Een leuke manier om kinder- en jongerenthema’s op 
de agenda te zetten… En waarom niet inzetten op een ‘Schepen van Jeugd 
op Tour‘? De schepen van Jeugd zou dan elke maand een vereniging, club, 
jeugdbeweging of wijk aandoen om van gedachten te wisselen met kinderen 
en jongeren en ideeën op te doen.

Een jeugdraad heeft zeker nog een plaats in een moderne participatiecultuur: 
het is immers belangrijk dat er een officiële spreekbuis is van kinderen, 
jongeren en hun verenigingen die een stadsbestuur niet kan omzeilen. Maar, 
de jeugdraad mag wel in een nieuw jasje gestopt worden. Zo ziet Groen-
Lier&Ko de jeugdraad evolueren naar een draaischijf, een spil in een verhaal 
waarin er vaak en op veel verschillende manieren inspraak in het stadsbestuur 
plaatsvindt. 

Op evenementen, via digitale weg, op niveau van straten en wijken of 
verenigingen, aan de hand van leuke in het oog springende acties… kan de 
mening van jongeren gevraagd worden. Niet eenmalig, maar continu!

Maar participeren is meer dan enkel je mening geven aan het stadsbestuur. 
Participeren is ook mee-DOEN. Groen-Lier&Ko wil kinderen, jongeren, 
jeugdverenigingen, scholen, welzijnsorganisaties mee aan de slag zetten in de 
creatie van het (jeugd)beleid van onze stad.
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We denken dat jongereninspraak en participatie van de leeftijd, en zeker ook 
van volwassenheid afhangt van de jeugd. De ene is spraakzamer dan de 
andere. De ene is goed opgevoed, de andere in bizarre omstandigheden, enz. 
Het beste is aan de waarheid te geraken met spelletjes te doen die boeiend 
zijn maar tegelijkertijd leerzaam. Ook is het belangrijk voor kinderen het gevoel 
te geven dat iedereen er bij hoort! Ik denk niet dat kinderen bezig zijn voor 
overal inspraak te kunnen hebben. Kinderen moeten zich gelukkig voelen en 
vriendschap hebben, erbij horen en de rest komt vanzelf.

Onze Jeugdraad/Schaapraadt is heel nuttig, omdat ze het Lierse en Hooiktse 
jeugdbewegingsleven samenbrengt. Voor N-VA zijn onze jeugdbewegingen 
belangrijke partners voor het beleid: zij vertegenwoordigen heel wat jeugd 
en weten waar de knelpunten liggen. De voorbije jaren werd er dan ook 
uitstekend samengewerkt met de stad, bijvoorbeeld bij de hervorming van het 
GAS-reglement en de extra bouwsubsidies.

Het bereiken van individuele jongeren is en blijft een grote uitdaging. Zo was er 
de grote bevraging van kinderen en jongeren “Wat als ik burgemeester was”. 
Ook bij speciale projecten worden bevragingen gedaan: denk maar aan de 
wijkbevragingen voor Jungelhoeff en Lijsternest, of de Facebook-bevraging 
over het fitpark Moevement en de publieke barbecue. N-VA wil via deze weg 
verder werken aan gerichte inspraak.

Ook op andere terreinen werkt N-VA aan inspraak: zo overlegt schepen van 
Mobiliteit Bert Wollants structureel met de scholen over veilig verkeer.

Het probleem van de huidige jeugdraad situeert zich erin dat er veel jongeren 
zitten die enkel komen omdat hun vereniging daar subsidies voor krijgt. 
De jeugdraad wordt momenteel niet als een echt adviesorgaan gebruikt, 
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enkel als plaats waar reeds gemaakte beslissingen afgetoetst worden. 
Volgens ons is het aan de schepen van jeugd om de jeugdraad de kans te 
geven om echt inspraak te krijgen in het beleid en met verschillende echte 
beleidsvraagstukken naar de jeugdraad te trekken. Zo geef je jongeren echt 
inspraak en zal een open jeugdraad ook geëngageerde jeugd aantrekken 
die mee zijn stempel op de Lierse jeugdbeleving wil drukken. De jeugdraad 
moet een open vergadering zijn waar alle geëngageerde jongeren van Lier 
zich welkom voelen en waar zij echt een stempel kunnen drukken op het Lierse 
jeugdbeleid.

Jongeren verdienen hun plaats in de stad. Maar eerder dan te luisteren naar 
hun noden en er een antwoord op te bieden ziet men ze meer en meer als 
een bron van overlast. Het logisch antwoord wordt dan gasboetes en andere 
repressieve oplossingen. De PVDA is ervan overtuigd dat meer inspraak en 
participatie een belangrijke weg is om de jongeren de plaats te geven die 
ze verdienen. Om je uit te kunnen spreken over stedelijk beleid, moet er ook 
geluisterd worden. Dat vraagt om een open houding van beleidsmakers en de 
overtuiging dat jongeren experts zijn over hun buurt, stad of school.

Jongeren communiceren vooral via sociale media. De PVDA wil daarom dat 
de stad een app ontwikkelt speciaal voor en door jongeren. Jongeren kunnen 
zo hun wensen, noden, bedenkingen of ook wat ze leuk vinden rechtstreeks 
bespreken met hun stad.

De PVDA wil dat de stad ruimte voorziet voor graffiti-muren om  de jongeren te 
bereiken. Op zo een muur stelt de stad een vraag of plaatst een mening en de 
jongeren kunnen op een creatieve manier antwoorden of hun mening geven.

Jaarlijks hoort de stad ook een algemene bevraging te doen bij alle jongeren 
zonder onderscheid. Dat gebeurt best via de school. Bij heraanleg van de 
buurt moeten de jongeren die er wonen steeds gehoord worden.
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We geloven nog steeds in het menselijk contact en de één op één relatie bij 
inspraak en participatie. Over - en - weer gebel, gewhatsapp, ge-sms of andere 
vormen van communicatie zorgen voor mogelijkse misverstanden.

Als Sp.a Lier Koningshooikt geloven we in democratie en denken we erover 
na om een jeugdgemeenteraad te installeren met kinderen van Lier en 
Koningshooikt. De leden van deze gemeenteraad worden verkozen in de 
Lierse en Hooiktse scholen. Nadat ze verkozen zijn moeten de kinderen 
een eed afleggen als jeugdgemeenteraadslid. Als voorbereiding op de 
jeugdgemeenteraad verzamelen kinderen op school opmerkingen en ideeën 
die tijdens de jeugdgemeenteraad worden besproken. Deze opmerkingen en 
ideën worden dan in projecten gegoten die dan naar voren gebracht worden 
en besproken worden op het echte schepencollege en/of de gemeenteraad.

We kunnen steeds via de moderne kanalen, bv Kahoot, Surveymonkey, 
Facebook of andere tools, een bevraging doen bij de Lierse jeugd via scholen, 
sport-, jeugd- en cultuurbewegingen aangezien dit aanleunt bij de huidige 
vorm van communiceren van de jeugd.

Het is volgens Vlaams Belang bijzonder dom om de inbreng van de jongeren 
niet te verzilveren. Jongeren moeten volgens ons dan ook via echte inspraak 
mee kunnen sturen.

Als Vlaams Belang willen we meer directe inspraak van jongeren via 
bevraging met betrekking tot specifieke jeugdthema’s. Zo kunnen jongeren 
rechtstreeks invloed uitoefenen op het lokale beleid. Dit mag echter geen 
schijninspraak worden en aan een georganiseerde bevraging moeten dan 
ook kwaliteitsparameters verbonden worden.

Minstens moet objectief de doelstelling van een gepland project worden 
uitgelegd, moet het draagvlak worden getoetst, moet de deelnemende 
jongere ruim de tijd gelaten worden om te kunnen reageren en vragen te 
stellen. Er dient ook duidelijk aangegeven te worden of het lokale  bestuur zich 
zal binden aan de inspraak.

Als Vlaams Belang willen we ook een ‘jeugdforum’ oprichten via de sociale 
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media om zo op een laagdrempelige, eigentijdse manier heel wat jongeren te 
kunnen bereiken en zo aanvoelen wat er leeft.

De bibliotheek bevorderen tot knooppunt waar op een toegankelijke manier 
beleidsdocumenten, plannen en dergelijke kunnen geraadpleegd en ingezien 
worden.
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6. Het huidige 
bestuursakkoord onder de 
loep:
 – “De stad blijft investeren in 
veilige fietspaden.”  Is dit 
voldoende gebeurd?
 – “De stad voert een 
kernversterkend beleid met 
voorrang voor detailhandel in 
de binnenstad.” Tevreden met 
het resultaat?
 – “Het Lierse groen wordt grondig 
onderhouden / sluikstorting 
wordt actief aangepakt / 
uitbreiding van openbare 
vuilbakken, volkstuintjes, 
wijkcompostering.”  Hoe ver 
staan we hierin? 
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• Fiets: er is geïnvesteerd, maar er is altijd ruimte voor verbetering. 
Het fietsbeleidsplan is er nog maar net, bijna aan het einde van de 
beleidsperiode. Dat is te laat. Nu begint het werk maar pas. Fietspaden 
als in de Dorpsstraat in Koningshooikt en op de Mechelbaan zijn aan een 
opknapbeurt toe. Maar er zijn er nog veel. Veiligere fietsroutes naar school en 
meer fietscomfort zijn een must.

• Handel: de stad neemt maatregelen maar laat nog veel kansen liggen. 
Recent mochten we vernemen dat de leegstandpremie bv. niet de gewenste 
resultaten oplevert. We geloven in meer innovatie: handenvrij winkelen waarbij 
je draagtassen kan stockeren in deelnemende winkels en/of naar een 
parking kan laten brengen door (fiets)koeriers, samenwerking tussen handel, 
horeca, cultuur en toerisme om de Lierse troeven in de verf te zetten en een 
meer gerichte starterspremie (bv. meer oog voor originele concepten die we 
nog niet hebben in de stad).

• Groen: stappen werden gezet, maar er ligt nog werk op de plank. Meer 
openbare vuilbakken zijn nog altijd nodig, zeker op fiets- en wandelpaden. 
Voor een vlotter en relatief goedkoop onderhoud van ons groen denken we 
aan samenwerking tussen de groendienst en bv. landbouwers. De strijd tegen 
sluikstort is een permanente strijd die we mee willen en zullen voeren. Meer 
openbaar groen lijkt ons hier het grootste werkpunt.

• Het fietspad op de Antwerpsesteenweg is een hele verbetering. Maar je kan 
nog altijd niet veilig naar Koningshooikt fietsen en ook de fietspaden richting 
Kessel en Berlaar zijn alles behalve veilig. Nog heel veel te doen dus!

• Mensen kopen vandaag veel online of in shoppingcentra, waardoor er 
jammer genoeg veel leegstaande winkels zijn in Lier. De stad probeert nieuwe 
handelaars te lokken met premies, maar dat blijkt lang niet te volstaan. 
Groen-Lier&Ko wil van winkelen in Lier iets speciaals maken, met creatief en 
hip versierde winkelstraten, themadagen, randanimatie met een hoekje af, 
winkeltjes die je nergens anders vindt… Zo wordt een dagje winkelen in Lier 
weer een hele belevenis.
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• Groen-Lier&Ko houdt van groen, dat spreekt voor zich! Voor ons dus graag 
meer wijkcompostering, meer volkstuintjes en meer groen in het algemeen. 
Sluikstorten blijft een groot en onaanvaardbaar probleem waar mensen 
gerust strenger voor bestraft mogen worden. Schoon Lier is immers van ons 
allemaal!

 

• De investeringen in fietspaden is zeker niet voldoende. Bijv. de Sint-
Gummarusstraat wordt heraangelegd en er worden weer geen gladde 
fietsstroken voorzien.

• De meerderheid heeft de binnenstad in twee gedeeld en dit is zeker niet 
goed voor onze winkelstad. Ook zijn het verkeerde keuzes om handelaars 
toe te laten in de nieuwe bouwprojecten. Dit help natuurlijk om de leegstand 
in de winkelstraat verder te laten uitbreiden! Dat de detailhandel in de stad 
beschermd wordt t.o.z. van de groe winkels aan de rand is wel een goede 
keuze. 

• De vuilbakjes lopen nog regelmatig over en het sluikstorten blijft aanhouden.

• N-VA heeft hier het verschil gemaakt tegenover het vorige stadsbestuur. Er 
gebeurden enorme investeringen in nieuwe fietspaden. Denk maar aan 
de Antwerpse- en Putsesteenweg en de Sander De Vosstraat. Ook op de 
Marnixdreef, Aarschotsesteenweg en Kesselsesteenweg komen veilige 
fietspaden.

• -Internethandel blijft een enorme uitdaging voor elke winkelstad. Toch nam 
N-VA het voortouw in de strijd tegen de leegstand: voor het eerst werd het 
kernwinkelgebied duidelijk afgebakend. De wildgroei van winkels buiten het 
centrum werd eindelijk aan banden gelegd. Dankzij onze premies kwamen 
er 28 nieuwe winkels bij in het centrum, met heel wat jonge starters en hippe 
zaken die een bezoek aan Lier opnieuw aangenaam maken. Tegelijk moeten 
ook de verhuurders hun veel te hoge huurprijzen aanpassen in plaats van 
hun pand te laten leegstaan. Burgemeester Frank Boogaerts zat hierover al 
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herhaaldelijk met hen samen.

• -We investeerden stevig in ophaalwagens, nieuwe vuilbakken, meer personeel 
voor Proper Lier en camera’s tegen sluikstort. Ook het gratis ophalen van de 
roze zak verminderde de afvalberg en was goed voor de portemonnee van 
de Lierenaar. Asociale sluikstorters moeten we echter blijven aanpakken. Ons 
groen wordt bijenvriendelijk en zonder pesticiden beheerd: veel meer werk, 
maar goed voor het milieu en onze gezondheid!

• Goed op weg, maar moet nog veel meer.  De stad moet blijven investeren 
in het fietsvriendelijk maken van zowel het centrum als de buitenstad. De 
handel in de binnenstad kent een lichte heropleving, maar het stadsbestuur 
kan nooit genoeg doen om dit te versterken, Lier moet leven en bruisen. Een 
binnenstad waar actief in geleefd wordt moet regelmatig schoongemaakt 
worden, er moet ruimte voor groen voorzien worden en deze groene ruimte 
mag in geen geval worden afgebouwd. 

• De Antwerpsestraat doet het terug beter, maar we blijven ons zorgen 
maken over baanwinkels die er toch nog bijkomen, zeker nu de verordening 
detailhandel is teniet verklaard. Er moet nog meer worden ingezet op nieuwe 
winkels naar Lier halen. De starterspremie is een goed begin, maar we vragen 
ons af of deze altijd aan de juiste zaken wordt gegeven. (Hebben zaken 
als Rituals en River Woods deze ook gekregen voor hun herlocatie binnen 
dezelfde straat?)

• Hier scoort Lier in onze ogen zeer slecht. Het is niet moeilijk om plaatsen 
te vinden waar er gesluikstort wordt. De winkelstraat is vuil. De vest is kaler 
geworden. De volkstuintjes aan het looks zijn verdwenen.

• De PVDA wil meer veilige, brede en afgescheiden fiets-en voetpaden op de 
belangrijke invalswegen naar de stad. In het centrum moet de veiligheid van 
jonge fietsers en voetgangers beter gegarandeerd worden. Op dit ogenblik is 
dat absoluut niet het geval.
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• De PVDA wil terug buurtwinkels in de stad zodat ook oudere of minder 
mobiele mensen gemakkelijk boodschappen kunnen doen. Het verder 
oplopen van de leegstand in de winkelstraten, terwijl aan de rand van de 
stad nieuwe winkelcentra oprijzen toont aan dat het beleid tot nu toe faalt. 

• Sluikstorten wordt beboet maar de oorzaken worden niet aangepakt. De 
PVDA wil dat de stad investeert in een fair afvalbeleid met minder dure 
tarieven. Er moeten meer openbare vuilbakken komen die regelmatig 
geleegd worden. Ook moeten er meer tegemoetkomingen zijn voor  
hondenbezitters: uitlaatzones, losloop ruimten, gratis poepzakjes en 
voldoende vuilbakjes.

• De PVDA wil in iedere wijk minstens 1 composteringspunt. Daar is tot nu toe 
onvoldoende werk van gemaakt. Waar er ruimte beschikbaar is moet meer 
geïnvesteerd worden in de aanleg van volkstuintjes, een bron van gezonde 
en goedkope groenten en fruit, maar ook van gezonde ontspanning.

• Er zijn de nodige inspanningen gedaan door het huidige bestuur mbt 
veilige fietspaden, maar momenteel kunnen deze nog verder gaan. Zo zijn 
fiestsstraten al een eerste stap naar een veilige verbinding tussen school en 
thuis maar ook tussen thuis en het centrum en zorgen ze voor een veilige 
verkeersgewenning.

• De inspanningen genomen door het huidige bestuur om de detailhandel 
binnen Lier te verbeteren hebben niet het gewenste effect gehad en kunnen 
dus nog verder verbeterd worden. Zo zou het verbieden van busverkeer 
tijdens winkeluren reeds een goede stap in de juist richting zijn.

• Het Lierse groen heeft er een zeer mooie weide bij gekregen met de nodige 
faciliteiten: de evenementenweide. Deze heeft helaas nog haar gebreken 
maar geeft wel extra cachet aan de Lierse binnenstad. Op het gebied van 
volkstuintjes en wijkcompostering heeft het huidige bestuur de boot gemist 
en dienen we hier nieuw leven in te blazen om dit opnieuw op het nodige 
niveau te brengen.
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• Wie regelmatig door onze stad fietst kan enkel de conclusie trekken dat er 
nog héél veel werk is, zowel wat fietsveiligheid, alsook wat fietscomfort betreft. 
Er hadden dus best wel wat meer inspanningen geleverd kunnen worden.

• Met een stijging van meer dan 40% leegstaande winkelpanden, het volledig 
verdwijnen van tientallen winkelpanden en de verdere uitbreiding van 
handelszaken aan de Ring en Antwerpsesteenweg heeft het zogenaamde 
‘kernversterkend beleid’ volledig gefaald. 

• Met nog steeds drie tot vier ton sluikstort per week is het duidelijk dat we nog 
veraf staan van een ‘proper Lier’. Openbare vuilbakjes staan er volgens ons 
wel voldoende, maar worden herhaaldelijk veel te laat geledigd. Ook wat 
wijkcompostering betreft is er nog veel werk aan de winkel.
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7. Wat vindt jouw 
partij het belangrijkste 
programmapunt voor 
jongeren?
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Als onze top-3 schuiven we naar voor

1. Vol op de trappers voor meer fietsveiligheid en -comfort in Lier.  
Jongeren verplaatsen zich vooral met de fiets en moeten zich altijd en overal 
veilig kunnen bewegen. Heraanleg van fietspaden en straten, automatische 
verkeerslichten, conflictvrije kruispunten, elke schoolstraat een fietsstraat… zijn 
slechts enkele elementen. Zie vraag 1.

2. Ruimte om jong te zijn (zie vraag 3 en 4).  
We haalden o.m. investeren in sportinfrastructuur en speelruimte  
(bv. speelbos) aan. Investeren in plekken waar jongeren elkaar kunnen 
ontmoeten, jong kunnen zijn. Maar ook de ambitie dat elke jongere binnen 
wandel- of fietsafstand van zijn voordeur een pleintje, wat groen, een bank, een 
speeltoestel kan vinden. En de publieke ruimte mag wat creatiever aangekleed 
worden: grote spelborden, pingpongtafels, ligstoelen… 

3. Elk kind of jongere de kansen bieden waar ie recht op heeft (zie vraag 2). 
We willen er alles aan doen opdat geen enkele jongere uit de boot valt. Ook zij 
die het moeilijk hebben, verdienen de kans om te sporten, te spelen, naar een 
club of jeugdbeweging te gaan. Een automatische toekenning van de UITpas 
aan kansentarief, samenwerking tussen clubs, verenigingen, scholen, stad en 
OCMW, een website als metweiniggeld.be voor Lier… Yes we can!

Als kinderen en jongeren graag in Lier wonen, zullen ze er ook in de toekomst 
graag blijven wonen en dat is belangrijk voor onze stad! Groen-Lier&Ko wil 
er dan ook voor zorgen dat ons stadje een nog betere en aangename 
woonplaats wordt voor kinderen en jongeren. 

Bovenaan onze agenda staat meer inzet op evenementen, activiteiten en 
workshops voor kinderen en jongeren. Wat er op dit moment in de stad te 
beleven valt, is leuk en gevarieerd, maar richting een jongere doelgroep mag 
het wat meer zijn. Een festival, free podium… Het zou een mooie aanvulling zijn 
op het bestaande aanbod!

Dit biedt meteen de kans om kinderen, jongeren, scholen en verenigingen 
te betrekken bij het totstandkomen van deze activiteiten. In de eerste plaats 
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moeten kinderen en jongeren zelf via verschillende kanalen kunnen aangeven 
wat ze belangrijk vinden. Maar daarnaast zijn er ook zoveel jongeren die de 
handen uit de mouwen willen  steken en maar wat graag mee hun schouders 
zetten onder de organisatie van evenementen. Groen-Lier&Ko wil dat potentieel 
ten volle benutten.

Jongeren willen meer betrokken zijn, daadwerkelijk deel zijn van wat er gebeurt 
in hun stad. En dat staat bovenaan het programma van Groen en Lier&Ko: 
kinderen en jongeren zodanig laten meedoen aan het beleid in de stad zodat 
ze zélf de richting bepalen en mee eigenaar zijn van al wat er gebeurt.

 

Veiligheid en kinderarmoede komen voor ons op de eerste plaats.

Daar gaan wij een heel saai antwoord op geven: het verder afbouwen van 
onze stadsschuld. In 2013 erfde dit schepencollege een schuldenberg van 82 
miljoen €, ofwel ruim 2400 € per Lierenaar. In 2018 hebben we dat al laten dalen 
met 7 miljoen €. Een prachtig resultaat waar we als N-VA enorm trots op zijn, 
maar er blijft nog veel werk aan de winkel.

Voor N-VA moet ook de komende 6 jaar worden ingezet op schuldafbouw. Dat 
doen wij in het belang van onze Lierse jeugd. In de toekomst zullen zij immers 
opdraaien voor de schuldenberg. De factuur van vandaag doorschuiven naar 
de generatie van morgen is voor N-VA onaanvaardbaar.

Met de verkiezingen voor de deur vliegen de beloften weer in het rond. 
Cadeaus voor iedereen, chique prestigeprojecten en alles groot, nieuw en 
gratis. Maar partijen die veel beloven moeten ook durven zeggen wie dat gaat 
betalen. Zonder belastingverhoging betekent dat gewoon nieuwe schulden 
maken. Daar zegt N-VA resoluut ‘nee’ tegen! Wij zijn een partij die verder kijkt 
dan alleen maar de volgende verkiezing. Ook de volgende stadsbesturen 
moeten kunnen investeren in speeltuinen, fietspaden en sportvelden, in plaats 
van alleen maar andermans schulden af te betalen. 
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De belangrijkste uitdaging voor de lokale overheid is de jeugd rechtstreekser 
bij het beleid betrekken door alle jongeren die hiervoor geïnteresseerd zijn via 
een jongerenforum uit te nodigen tot participatie. Ook sociale media kunnen 
ingeschakeld worden om jongeren breed te informeren op een geëigende 
manier en ze voorstellen te laten uitwerken binnen een hen toegekend budget.

In de visie van de PVDA staan de mensen centraal, niet de centen. Jongeren 
zijn de toekomst, daarom moet er maximaal en prioritair ingezet worden op 
hun ontplooiing. Daarin speelt het jeugdwerk, zowel professioneel als vrijwillig, 
een belangrijke rol.  Het jeugdwerk is voor heel wat jongeren een tweede 
thuis. Het is een plek waar ze zich veilig voelen, vrienden kunnen maken en 
kunnen groeien. De stad moet meer investeren in de verschillende vormen van 
jeugdwerk.

Uit de bevraging van de Lierse jongeren blijkt dat ze erg begaan zijn met 
het welzijn van jongeren die het moeilijk hebben. Om de kansarmoede 
onder jongeren aan te pakken moet, naast het verbeteren van de situatie 
van hun ouders, specifieke ondersteuning in het onderwijs en begeleiding 
in de zoektocht naar werk voorzien worden. Het jeugdwerk kan ook hier een 
belangrijke schakel vormen. 

De stad moet opnieuw actief wijkwerkingen, met specifiek aandacht naar 
activiteiten en ontmoeting van jongeren ondersteunen. Deze werd onder het 
huidige bestuur gestopt. Zo leren kinderen, jongeren en hun ouders  elkaar 
kennen, waarderen, samenwerken, … met fijne activiteiten en ontmoetingen als 
resultaat.
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Alle hiervoor genoemde punten zijn belangerijke punten voor Sp.a Lier – 
Koningshooikt maar om er toch 3 uit halen zijn het participatie en inspraak 
voor jongeren waarbij een jeugdgemeenteraad een direct contact legt tussen 
burgemeester en gemeenteraad en de jeugd en waarbij de info rechtstreeks 
van de jeugd komt via school, sport- , cultuur- en jeugdbewegingen.

Naar al deze activiteiten dienen jongeren zich op een veilige en verantwoorde 
manier te kunnen verplaatsen. We hopen dat ze dit zoveel mogelijk doen met 
de fiets, te voet of het openbaar vervoer en willen er daarom voor zorgen dat 
er verbeterde fietspaden zijn en nieuwe fietsstraten. Dit is dan ook het volgende 
belangrijke punt voor ons.

Opvang van jeugd in moeilijke situaties, of het nu om vluchtelingen gaat, 
jeugd die aan het werken is of kinderen die zich in een armoedesituatie 
bevinden, iedereen verdient evenveel kansen en deze moeten dus sterk 
ondersteund worden. We hopen met deze kinderen in gesprek te gaan en hen 
verder te helpen via de huidige goed werkende instellingen.

Deze gespreken hopen we te kunnen doen in de vele nieuwe groene ruimtes 
die Lier en Koningshooikt gaat tellen in de toekomst. Deze groene ruimtes 
dienen zich te spreiden over het grondgebied van Lier en Koningshooikt en niet 
enkel binnen het huidige stadscentrum.

Als Vlaams Belang vinden we jongereninspraak en participatie het 
belangrijkste programmapunt voor jongeren.

Wanneer jongeren effectief mee betrokken worden en mee kunnen sturen aan 
het beleid zullen alle andere programmapunten voor jongeren automatisch 
meer en beter gericht zijn op hun noden en wensen.

Meer inzetten op het creëren van veiligere verkeerssituaties en het voorzien van 
voldoende sport- en spelinfrastructuur is en blijft ook een prioriteit voor Vlaams 
Belang.
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