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HART voor de BURGER

Op welke manier zorgen jullie dat Lierse
kinderen en jongeren zich veilig door het verkeer kunnen
verplaatsen?

• Heraanleg straten, voet- en fietspaden en kruispunten
• Moderne fluorescerende verf gebruiken
• Verkeerslichten automatisch rood wanneer max. snelheid
overschreden wordt
• Elke schoolstraat fietsstraat tussen 8u-9u en 15u-16u30
• Meer oversteekhulp op drukke kruispunten en oversteekplaatsen
• Samen is veilig: verzamelpunten, in groep fietsen, feestkonvooi…

• Fietser en voetganger koning
• Autoluwe binnenstad
• Fietsstraten waar fietsers voorrang hebben
• Meer tweerichtingsstraten voor fietsers
• Veilige fietspaden naar Koningshooikt, Berlaar en Kessel

• Verlichte oversteekplaatsen
• Gemarkeerde fietspaden
• Gladde fietspaden
• Toezicht op drukke momenten
• Fietsers hebben voorrang op de fietspaden
• Fluo vestjes in het donker

• 6 miljoen geïnvesteerd in nieuwe fietspaden
• Verlichting van oversteekplaatsen en de Vesten
• Fietsbeleidsplan dat fietser op eerste plaats zet
• Hardrijders aanpakken voor veilig fietsverkeer
• Absolute prioriteit komende zes jaar voor straten en fietspaden

• Fietsen over de vesten
• Fietspaden buiten het centrum
• Voetganger- en fietsvriendelijke binnenstad
• Duidelijke signalisatie
• Geen bussen in de winkelstraat

• Brede afgescheiden fietspaden en waar mogelijk twee richting fietsen
• Conflictvrije kruispunten
• Autovrije zones en veilige kiss & ride zones aan scholen
• Klaar-over of agent aan elke school
• Vesten steeds verlichten op donkere momenten

• Verkeersvrij maken van de schoolpoort
• Fietsstraten
• Geen vrachtvervoer
• Open en digitale communicatie op maat van ieders kind

• Geen zwaar verkeer tijdens begin en einde schooluren binnen de Ring
• Waar enigszins mogelijk afzonderlijke fietsstrook op de Vesten
• Invoering van ‘vierkant groen’ op drukke en gevaarlijke kruispunten
• Er moet meer aandacht besteed worden aan het fietscomfort
• Oversteekplaatsen creëren waar fietsers en voetgangers voorrang
hebben en deze daarnaar inrichten

Waarmee willen jullie het welzijn van elke Lierse jongere verbeteren,
vooral van diegenen die het moeilijk hebben?

• Samenwerken om kansarme jongeren te betrekken bij sportclubs &
jeugdbewegingen
• Een www.metweiniggeld.be voor Lier
• Automatische toekenning UITpas met kansentarief wanneer men er
recht op heeft
• Eén aanspreekpunt voor huiswerkbegeleiding & taalklassen
• Snel & gericht jongeren naar een job leiden, met of zonder diploma

• Grotere personeelsinzet op jeugdwelzijnswerk
• Meer diversiteit in vrijetijdsinitiatieven
• Kansen op werkervaring binnen de stad
• Financiële drempels wegwerken
• Voldoende taalonderricht

• Opsporen kinderarmoede, opvolgen en begeleiden
• Stimuleren om deze naar de jeugd- of sportbewegingen te laten gaan
• Speciaal begeleiden met de taal

• Inzetten op jeugdwerkloosheid
• Ongediplomeerde schooluitval blijven aanpakken
• Jonge gezinnen begeleiden bij hun opvoedingstaak
• Snelle taalverwerving voor nieuwkomers, met focus op jongeren en
kinderen
• Rechten én plichten voor wie hulp vraagt

• Promoten opvangplaatsen
• Integratie via andere jongeren
• Toegankelijkheid bewaken van alle activiteiten
• Bewust kostenbeleid bij scholen

• Gratis onderwijs voor alle kinderen en jongeren
• Gratis gezonde schoolmaaltijden
• Een aanbod van gratis gezondheidszorg
• Goede, betaalbare woning voor elk gezin
• Vervangingsinkomens boven de armoedegrens

• Factuur onderwijs
• Contact lokale ondernemers & werkzoekende jeugd
• Open ondersteuning van jongeren in moeilijke situaties uit eender
welke achtergrond
• Verdere ondersteuning van integratie vluchten via buddies

• Opsporen van verborgen armoede
• Betaalbare schoolfactuur
• Meer interactie tussen bedrijven en onze Lierse scholen
• Sociale woningen in de eerste plaats aan onze eigen mensen
toekennen
• Actieve lokale Welzijnsdienst

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?

• Groen, speel- en ontspanningsmogelijkheden vastleggen in
bouwprojecten
• Op wandel- of fietsafstand altijd een grasveld, speeltoestel, bank,
pleintje, parkje…
• Creatieve ideeën omarmen: openbare ligzetels, pingpongtafels,
picknickweide…
• Onderzoeken of er nog speelbossen kunnen bijkomen
• Ruimte voor jeugdbewegingen in bouwprojecten of in scholen

• Liever wat hoger dan breder bouwen
• Meer gezamenlijke ruimte voor groen en ontspanning
• Bewoning concentreren in het centrum
• Geen nieuwe wijken in het groen buiten de stad
• Bestaande open ruimte maximaal bewaren en beschermen

• Verplichte zones in wijken met groen en ontspanningsmogelijkheden
voor de jeugd
• Stoppen met grote bouwprojecten, groen blijft groen!

• Elk jaar één nieuw of vernieuwd speelplein
• Vaste steun voor (ver)bouwende jeugdbewegingen
• Een nieuw speelbos
• Investeren in spelen en ontspannen in het groen
• Grenzen aan de stadsgroei, ontwikkelaars betalen mee voor groene
speelruimte

• Open openbare ruimte voorzien
• Bewegen, leven, spelen…
• Speelbos

• Speelbossen aanleggen
• Meer groen in het stadscentrum
• Speel-en hang- en sportruimte in de buurt voor elk kind/jongere
• Speel-en hangruimte garanderen bij nieuwbouwprojecten
• Sanitair en schuilhuisjes voorzien bij speel-, hang- en sportruimten

• Opleggen van voldoende groene ruimte bij bouwprojecten
• Groen voor sport & spel maar ook voor ontspanning en rust
• Mooie spreiding van groene ruimte over gans Lier & Koningshooikt
• Ontwikkeling van site Hoge Velden

• Aanleg van meer en beter uitgeruste sportvelden
• Een ander afvalbeleid dat resulteert in minder sluikstort
• De opwaardering van het momenteel verwaarloosde Fort van Lier tot
een veilig speel en ontspanningsruimte
• Aanleg van betere speeltuinen en extra ontspanningsplekken

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?

• Ruimte om te ontmoeten en te ontspannen
• Op wandel- of fietsafstand altijd een grasveld, speeltoestel, bank,
pleintje, parkje…
• Investeren in vrije tijd- en sportinfrastructuur
• Inzetten op sporten na school
• Cultuurcentrum: meer deelname van jongeren en gezinnen met
kinderen
• Jeugdbewegingen: creatief zijn om gebouwen bij de tijd te houden

• Jongeren alle ruimte geven om initiatieven te nemen
• Ondersteuning jeugdverenigingen
• Een muziekfestival
• Meer evenementen voor jongeren
• Schaatsbaan in de winter, free podium op het Zimmerplein

• Opvolgen en stimuleren van de jeugd om in het verenigingsleven te
stappen!
• Scholen en sociale organisaties hiervoor opdracht geven!

• Een jeugdvoetbalcomplex op de Hoge Velden
• Street art en jongerencultuur in het straatbeeld
• Kinder- en jongerenevenementen organiseren en stimuleren
• Lokalensubsidies en een ruime uitleendienst voor het jeugdwerk

• Open verenigingen dag als stadsevenement
• Nieuwe uitdagingen ontdekken
• Ondersteunen verenigingsleven
• Sterke projecten ondersteunen

• Meer jeugdhuizen, ontmoetingsruimten en fuifruimten
• Gratis cultuur- en sportpas voor jongeren onder de 21
• Gratis openbaar zwembad of zwemvijver voor jongeren onder de 21
• Aanleg van voetbalvelden
• Face-lift voor gemeentelijke sportaccommodaties

• Huidige aanbod via jeugdcentrum moet behouden worden en
uitgebreid waar nodig
• Ontwikkeling van sport site Hoge Velden
• Groene zones met nodige ruimte voor sport en spel
• Ondersteuning van alle Lierse jeugdactiviteiten

• Betere accommodatie en/of infrastructuur voor jeugdbewegingen
• Sporthallen bepaalde uren vrijhouden voor jongeren die geen lid zijn
van een club
• Extra evenementen: avontuurlijk waterparcours en schaatsbaan
• Meer ondersteuning voor initiatieven als ‘Artafact’
• Samenwerking versterken tussen bibliotheek en jongeren

• Ruimte voor (stads)politiek in laatste graad middelbaar
• Jaarthema voor kinderen met voorstelling aan burgemeester &
schepenen
• Kindergemeenteraad & kinderburgemeester
• Schepen van Jeugd op Tour

• Participeren is ook mee-DOEN
• Niet alleen mening geven, ook mee beleid uitvoeren
• Netwerk van participatieve momenten en initiatieven
• Ook jongeren buiten jeugdverenigingen bereiken
• Jeugdraad wordt een draaischijf van jeugdparticipatie

• Zoveel mogelijk de jeugd laten voelen dat iedereen erbij hoort
• Met plezante organisaties aan de waarheid zien te komen

• ‘Vol op de trappers’ om van Lier de fietsstad te maken die ze kan zijn
• Innovatie en winkelen hand in hand: handenvrij winkelen, meer
gerichte starterspremie
• Samenwerking handel, horeca, cultuur & toerisme om Lierse troeven
te benadrukken
• Publiek groen groot en klein grootste werkpunt

• Veilige, afgescheiden fietspaden op alle grote wegen
• Van shoppen in Lier een belevenis maken
• Uitbreiden wijkcompostering
• Sluikstorters kordaat aanpakken
• Meer locaties voor volkstuintjes

• Vol op de trappers voor meer fietsveiligheid & -comfort
• Ruimte om jong te zijn: vooruit met die ontmoetings
en ontspanningsplekken
• Elk kind of jongere de kansen bieden waar ie recht op heeft. We laten
niemand achter.

• Kinderen en jongeren mede-eigenaar van Lier
• Grote betrokkenheid van jeugd
• Meer evenementen gericht op jeugd
• Aangename woonplaats voor jongeren
• Jeugd zet Lier zelf op de kaart

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?

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?
Wat vindt jouw partij het belangrijkste programmapunt voor
jongeren?

DEBATTLE
do 27 september
vr 28 september
Liers Cultuurcentrum
Moderator:
Kamal Kharmach

Tijdens de Debattle nemen
jongeren uit alle Lierse
scholen het op tegen de acht
lokale politieke partijen.
Met kritische vragen.

• Een actieve en aanwezige schepen van Jeugd werkt samen met de
Jeugdraad
• De buurt en lokale verenigingen betrekken bij nieuwe speelruimte
• Via sociale media de individuele jeugd nog beter bereiken en bevragen
• Veilig verkeer door schooloverleg
• Lier op de kaart zetten als Kindvriendelijke Stad met een
inspraaktraject

•Echte inspraak
• Jongeren hun stempel laten drukken
• Open vergadering

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

• 6 miljoen euro voor nieuwe fietspaden
• Winkelpremies zorgden voor 28 nieuwe zaken
• Harde aanpak sluikstorten
• Gratis ophaling roze zak
• Milieuvriendelijk groenbeheer

• Veiligheid en kinderarmoede komen voor ons op de eerste plaats.

• N-VA erfde 82 mln. schulden en betaalde daar 7 mln. versneld van af
• Ook komende 6 jaar inzetten op schuldafbouw in het belang van de
Lierse en Hooiktse jeugd
• Geen cadeaubeleid of dure prestigeprojecten op kosten v/d volgende
generatie
• Kiezen voor wat echt van belang is: goede straten, veilige fietspaden,
jeugdvoorzieningen…
• Geen nieuwe belastingverhoging

• App voor en door jongeren
• Graffiti-muren voor communicatie
• Jaarlijkse gemeentelijke jongerenbevraging
• Geen GAS-boetes voor minderjarigen
• Inspraak van de jongeren bij heraanleg van de buurt

• Één op één contact blijft belangrijk
• Jeugdgemeenteraad
• Bevraging via moderne kanalen

• Oprichting Liers jeugdforum via sociale media
• Invoeren van jeugdbevragingen waaraan het gemeentebestuur een
concreet engagement verbindt
• Bibliotheek bevorderen tot knooppunt

• Nog veel werk, maar al mooie verwezenlijkingen
• Lier moet leven en bruisen
• Er is nood aan een propere en groene omgeving

• Geen nieuwe winkelcentra buiten het centrum
• Ondersteunen inplanting buurtwinkels
• Goedkoper en fair afvalbeleid, met aandacht voor hondenbezitters
• Minstens 1 composteringspunt per wijk
• Aanleg van volkstuintjes in elke wijk waar ruimte beschikbaar is

• Verdere investering in nieuwe fietspaden en veilige oversteekzones
• Verdere ontwikkeling van open ruimten dicht bij woonzones
• Nieuwe initiatieven tegen leegstand in de Lierse binnenstad
• Extra aandacht voor groene projecten zoals o.a. volkstuintjes

• Zowel wat fietsveiligheid alsook wat fietscomfort betreft had er meer
kunnen gebeuren
• Het ‘kernversterkend beleid’ is volledig gefaald
• Met 3 à 4 ton sluikstort elke week staan we nog mijlenver van een
proper Lier

• Rechtstreekse participatie voor jongeren
• Jongerenforum organiseren
• Social media als hulpmiddel
• Toegekend budget voor actieve jongerenparticipatie

• Prioriteit voor initiatieven ten gunste van de jeugd in de stadsbegroting
• Grotere ondersteuning v/h jeugdwerk met infrastructuur en middelen
• Begeleiding van jongeren die het moeilijk hebben om een diploma te
behalen
• Extra ondersteuning van jongeren bij het zoeken naar een job
• Ondersteuning van wijkwerkingen die ontmoeting en uitwisseling
organiseren

• Jeugdgemeenteraad
• Verbeterde fietspaden en fieststraten
• Ondersteuning van jeugd in moeilijke situaties via huidige instellingen
• Nieuwe groene zones buiten het centrum van Lier

• Jongereninspraak en participatie
• Veiligere verkeerssituatie
• Voldoende sport- en spelinfrastructuur

En straffe tegenantwoorden.
Want twee weken later
kies je mee wie onze stad
de komende zes jaar mag
besturen.
Je kiest dus maar beter
goed!

V.U.: Rik Verwaest, p/a Paradeplein 2 bus 1, Lier
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