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Een herkenbaar Lier en 
Koningshooikt
Het Vlaams Belang wil dat de Lierenaars en Hooiktenaars zich thuis voelen in 
hun stad. Wie in Lier neerstrijkt voor een bepaalde tijd of wie hier een nieuwe 
thuis zoekt, hoort onze Vlaamse en westerse waarden en normen te respecteren 
en heeft de plicht die actief te delen. De beduidende aanwezigheid van groepen 
niet-geïntegreerde vreemdelingen doet heel wat Lierenaars vervreemden van 
hun vertrouwde omgeving. 

Vreemdelingen die zich hier duurzaam willen vestigen, moeten zich aanpassen 
aan onze cultuur, aan onze gewoonten en onze taal spreken.

Lier moet opnieuw Vlaamse gezinnen aantrekken. Met de aanpak van 
leegstand, verkrotting en sociale verdringing zal het Vlaams Belang de 
woonfunctie van de stad herwaarderen. Samen met een consequent ge-
bruik van het Nederlands en het benadrukken van de Vlaamse eigen-
heid, zal dat Lier en Koningshooikt opnieuw herkenbaar maken en de 
Vlamingen uitnodigen om hier te komen wonen.

• Prijs voor origineelste Nederlandstalige benaming nieuwe handelszaken;
• Subsidiereglement voor Nederlandstalige benamingen van nieuwe han-

delszaken in het straatbeeld;
• Uitdrukkelijk verzet tegen asielspreidingsplannen van de federale regering;
• Geen subsidies of faciliteiten voor verenigingen of initiatieven die de islam 

promoten;
• Verbod op onder meer het dragen van islamitische kledij in openbare ge-

bouwen voor het stads- en gemeentepersoneel, alsook in de stedelijke 
scholen op ons grondgebied;

• Geen nieuwe moskeecomplexen annex culturele centra of islamscholen;
• Onmiddellijk proces-verbaal opstellen bij onverdoofd slachten;
• Binnen de wettelijke mogelijkheden bij sociale huisvesting voorrang aan 

personen die enkel over onze nationaliteit beschikken;
• Bevlagging met Vlaamse Leeuw van openbare Lierse en Hooiktse gebou-

wen op 11 juli en plechtigheden afsluiten met het Vlaamse volkslied.
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Een democratisch Lier en 
Koningshooikt
Als democratische, nationalistische politieke partij is het Vlaams Belang 
groot voorstander van de directe democratie. We vinden immers dat de 
Lierenaars en Hooiktenaars een zo groot mogelijke invloed op de politieke be-
sluitvorming dienen uit te oefenen en bij belangrijke onderwerpen hun mening 
moeten kunnen geven via volksraadplegingen waaraan het stadsbestuur zich 
bindt. Ook onze jongeren willen we meer directe inspraak geven via be-
vragingen over onder meer specifieke jeugdthema’s. Zo kunnen jongeren 
in wat hen het meest boeit rechtstreeks invloed uitoefenen op het lokale beleid. 
Met de oprichting van een ‘jeugdforum’ via de sociale media willen we jonge-
ren op een eigentijdse, laagdrempelige manier bereiken en mee laten partici-
peren in het beleid.

Het Vlaams Belang streeft naar een democratisch georganiseerde stad waar-
bij openbaarheid van bestuur en transparantie sleutelbegrippen zijn. Zo wil het 
Vlaams Belang volledige transparantie over de inkomsten uit mandaten. Alle 
politieke mandatarissen dienen de inkomsten, inclusief voordelen in natura, ver-
kregen uit hun mandaten permanent openbaar te maken via de webstek van de 
stad Lier. Door de gemeenteraden rechtstreeks  uit te zenden via de web-
stek van de stad Lier brengen we meer transparantie in het beleid en het 
politieke gebeuren dichter bij de Lierenaars en Hooiktenaars.

• De zittingen van de gemeenteraad worden via ‘livestream’ uitgezonden;
• Luisteren naar en rekening houden met adviesraden, werkgroepen en com-

missies;
• Alle inkomsten van mandatarissen, verkregen uit hun mandaten worden 

permanent openbaar gemaakt via de webstek van Lier;
• Gedaan met de schijninspraak! Lierenaars en Hooiktenaars krijgen echte 

inspraak, aan kwaliteitsparameters verbonden;
• Oprichting Liers jeugdforum via sociale media;
• Invoeren van jeugdbevragingen waaraan het stadsbestuur een concreet 

engagement verbindt;
• Bibliotheek bevorderen tot informatieknooppunt waar op een toegankelijke 

manier beleidsdocumenten, plannen en dergelijke geraadpleegd kunnen 
worden.
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Een goed georganiseerd Lier en 
Koningshooikt
Lier en Koningshooikt moeten competent en vaardig bestuurd worden. Ambtenaren zijn 
veelal het eerste contact tussen de inwoners en het stadsbestuur. Het is niet enkel een recht 
van de Lierse en Hooiktse burgers, maar tevens in het belang van de ambtenaren dat zij 
zich in de dienstverlening volledig neutraal gedragen. Net als neutraliteit en hoffelijkheid 
moeten kennis van zaken een vanzelfsprekendheid zijn. Een goed georganiseerd Lier en 
Koningshooikt hangt uiteraard niet enkel af van een bekwaam ambtenarenkorps, maar 
ook van het engagement, de zin voor initiatief en de bekwaamheid van de burgemeester 
en de schepenen. Het Vlaams Belang pleit voor een totaal van maximaal 5 sche-
penfuncties, met elk een duidelijk afgebakende, homogeen bevoegdheidspak-
ket. Burgemeester en schepenen dienen zich voltijds in te zetten voor de Lierenaars en 
Hooiktenaars. Met een extra opening van de stadskantoren op zaterdagvoormid-
dag zet het Vlaams Belang ook daar in op een  betere dienstverlening. 

De verdere afbouw van de Lierse schulden is cruciaal in een goed georganiseerd Lier en 
Koningshooikt, maar mag niet langer onderhoudsinvesteringen verregaand terugschroe-
ven. Uitgesteld onderhoud van ons patrimonium  en/of uitverkoop zal zich wreken en 
later de kosten de hoogte injagen. De belastingen mogen de volgende legislatuur 
niet stijgen en verkapte belastingen of pestbelastingen moeten verdwijnen. Het 
stadsbestuur moet een gezond financieel beleid voeren en treedt sober en terughoudend 
op. Een voorzichtig uitgavenbeleid en een realistische planning zijn van belang. Ook het 
gebruik van éénmalige operaties om inkomsten binnen te halen moet zoveel mogelijk 
worden vermeden. Het effect van deze operaties is niet enkel tijdelijk, in veel gevallen 
verlagen ze daarenboven de reële schuldenlast niet. 

• Bij de aanwerving van personeel is bekwaamheid en eventuele ervaring van de 
kandidaat het enige criterium;

• Ambtenaren en medewerkers van Lier en Koningshooikt mogen hun godsdienstige, 
politieke of filosofische overtuiging niet kenbaar maken tijdens de uitoefening van 
hun ambt;

• Maximaal vijf schepenfuncties met welomlijnde en heldere bevoegdheidspakketten;
• Een burgemeester en schepenen die zich voltijds inzetten;
• Een realistische schuldafbouw;
• De toestand van ons patrimonium van nabij opvolgen, heel geregeld evalueren en 

niet laten verkommeren;
• Geen stijging van belastingen en afschaffing van verkapte- en pestbelastingen;
• Stadskantoor ook op zaterdagvoormiddag geopend.
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Een welvarend, veilig 
en sociaal Lier en 

Koningshooikt
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Een welvarend Lier en 
Koningshooikt
Het Vlaams Belang wil het kernwinkelgebied zo snel mogelijk vervangen door een 
volwaardig centrumgebied. Om het economische bloedbad dat de invoering van 
het kernwinkelgebied en de daaraan gekoppelde premies veroorzaakt heeft te 
kunnen stoppen, wil het Vlaams Belang inzetten op toekomstgerichte oplossingen. 
Digitaal en mobiel zijn de sleutelbegrippen om opnieuw een aantrekke-
lijk en bloeiend winkelcentrum te creëren. We willen handelaars instrumenten 
geven om zich beter te wapenen tegen de online concurrentie en volop te kunnen 
inzetten op de beleving van de klant. Hiervoor moet het stadsbestuur investeren in 
een ‘Smart City App’, een allesomvattende app, die zowel voor klanten als voor 
de handelaars een meerwaarde zal opleveren. Voor het eerst zal de lokale 
Lierse en Hooiktse handelaar dan toegang krijgen tot een gestructureerde 
digitale wereld, waarmee alle handelaars gratis, op hun eigen tempo en 
volgens eigen noodzaak mee in het digitale tijdperk stappen.

Het Vlaams Belang pleit voor een echte centrummanager die verantwoordelijk 
is voor de uitvoering van deze nieuwe visie. Het Vlaams Belang wil een eerlijke 
leegstandbelasting, waarvan de hoogte van de belasting bepaald wordt door 
de gevraagde huurprijs en waar een vrijstelling kan bekomen worden wanneer 
de eigenaar zijn of haar etalage beschikbaar stelt voor artistieke opvulling. De 
verkrotting van winkelpanden moet efficiënt worden aangepakt en het wonen 
boven winkels bevorderd. De bereikbaarheid van de handelszaken is cruciaal 
en moet gegarandeerd zijn. Om personen die slecht te been zijn, of na het 
werk snel iets willen ophalen in een winkel bijvoorbeeld rond de Grote 
Markt of Zimmerplein, worden er enkele ‘Shop&Go’ parkeerplaatsen 
voorzien, waar men maximaal 30 minuten kan parkeren. 

• Kernwinkelgebied wordt vervangen door centrumgebied;
• Instappen in Smart City App;
• Aanstellen van een volwaardige centrummanager;
• Invoeren van een eerlijke leegstandsbelasting;
• Artistiek opvullen van leegstaande etalages;
• Stimuleren van wonen boven winkels;
• Bereikbaarheid van handelszaken garanderen;
• Enkele ‘Shop&Go’ plaatsen voor kort parkeren nabij winkels;
• Promoten van eigen lokale handelaars;
• Strengere controle op nachtwinkels.
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Een veilig Lier en Koningshooikt
De strijd tegen de lokale drughandel en –criminaliteit is voor het Vlaams Belang 
prioritair. Uit onderzoek van de universiteit van Antwerpen, waarin werd nage-
gaan hoeveel en welke drugs er in Lier gebruikt worden, blijkt immers dat er nog 
veel te weinig ingezet wordt om deze problematiek terdege aan te pakken. Uit 
een vergelijking met andere steden in België en Nederland waar soortgelijke 
onderzoeken werden gedaan, blijkt dat wat cannabis betreft Lier enkel Amster-
dam moet laten voorgaan. Wat amfetamines betreft prijkt Lier zelfs helemaal 
bovenaan het lijstje en laten we steden als Amsterdam, Eindhoven, Utrecht, Ant-
werpen, Brussel,… ver achter ons. Het Vlaams Belang wil een nultolerantie 
voor druggebruik. We tolereren ook geen vandalisme, werkelijke over-
last en al zeker geen verbaal of fysiek intimideren van onder meer meis-
jes, vrouwen en homo’s.

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) moeten juist ingezet worden. 
GAS-boetes kunnen nuttig zijn wanneer het gaat om politieovertredingen zoals 
bijvoorbeeld sluikstorten, zwerfvuil, geluidsoverlast en kleine vormen van hinder. 
Voor ernstigere delicten zijn ze echter niet geschikt. Ze mogen het recht op vrije 
meningsuiting en het recht op betogen niet in gedrang brengen en niet gebruikt 
worden door een intolerant stadsbestuur als politiek wapen.

Politiemensen moeten maximaal de straat op. De zichtbare aanwezigheid van 
politiemensen op straat maakt de politie meer aanspreekbaar. Het Vlaams 
Belang wil ook een uitbreiding van de voet- en fietspatrouilles. Met 
meer voet- en fietspatrouilles zal roekeloos verkeersgedrag, overlast en 
straatcriminaliteit efficiënter kunnen aangepakt worden.

• Nultolerantie voor vandalisme, drugs en werkelijke overlast;
• Opvoeren preventiecampagnes tegen drugs en overlast in samenwerking 

met scholen en jeugdorganisaties;
• Uitbreiding van de voet- en fietspatrouilles;
• Politiemensen moeten maximaal de straat op;
• Opwaarderen en uitbreiden van functie van wijkagent;
• Uitbreiding netwerk van camera’s voor automatische nummerplaatherken-

ning;
• Meer controles op snelheid in 30km zone en het fietsen op het voetpad.
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Een sociaal Lier en Koningshooikt
De armoedecijfers in Lier zijn ontzettend hoog. Het is dan ook dringend tijd voor een andere 
aanpak. Om de kansarmoede aan te pakken wil het Vlaams Belang een actieve Welzijns-
dienst 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, tarief-
verminderingen, enz.) automatisch worden toegekend aan (kans)armen. Op die ma-
nier moet voorkomen worden dat mensen die behoren tot minder bevoorrechte groepen buiten 
hun wil uit de boot vallen en dat  verborgen armoede onder allerlei gedaanten blijft voortduren.

Het Vlaams Belang wil ook meer inzetten op een betaalbare schoolfactuur en een nog betere 
interactie tussen bedrijven en onze Lierse scholen.

Het Vlaams Belang wil een strenge aanpak van dierenmishandeling en dierenver-
waarlozing en wil de oprichting van een Lierse dienst Dierenwelzijn, die beschikt over 
een eigen meldpunt. Daarbij dient er een minstens één politie-inspecteur te worden opgeleid 
tot een deskundige inzake dierenwelzijn zodat effectief processen-verbaal worden opgesteld 
die leiden tot gerechtelijke vervolging.

Onze senioren en inwoners die minder mobiel zijn verdienen een omgeving die hen toelaat 
deel te nemen aan het publieke leven. Er dient dan ook extra zorg te gaan naar het goed 
onderhouden van voetpaden, fietspaden en wandelwegen. Ook het strategisch plaatsen 
van extra rustbanken kan hiertoe bijdragen. 

Voor de ouderen waarvoor een verplaatsing buiten huis moeilijk is geworden of niet meer kan 
dient de Lierse Welzijnsdienst bijzonder aandacht te schenken aan thuisverzorging, warme 
maaltijden, poetsdienst, waakdienst, enz.

• Actief opsporen van armoede;
• Uitbouw en degelijke organisatie van de lokale Welzijnsdienst;
• Inzetten op betaalbare schoolfactuur;
• Meer interactie tussen bedrijven en onze Lierse scholen;
• Bijzondere aandacht voor thuiszorg, warme maaltijden,… voor hulpbehoevende senioren;
• Oprichting Lierse dienst Dierenwelzijn;
• Binnen de wettelijke mogelijkheden sociale woningen in de eerste plaats aan onze eigen 

mensen toekennen;
• Betaalbare rusthuisfactuur.
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Een veilig en vlot 
bereikbaar, proper en 

gezond Lier en 
Koningshooikt
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Een veilig en vlot bereikbaar 
Lier en Koningshooikt
Het Vlaams Belang blijft voorstander van een bereikbare en doorrijdbare stad.  
Een toegankelijke stad die tracht de verschillende vervoerswijzen te verzoenen, 
maar er ook rekening mee houdt dat wonen in de stad betekent dat daar ook 
(gezins-)wagens moeten worden geparkeerd. Mede door de komst van de fiets-
autostrades en van de elektrische fietsen wordt er steeds meer en meer gefietst. 
De fietsinfrastructuur, fietscomfort hoort daar stellig bij, moet dus op één lijn ge-
bracht worden met dat verhoogde fietsgebruik. Het Vlaams Belang wil af van 
de slechte staat van onze straten, die vandaag veilig en aangenaam fietsen op 
heel wat plaatsen zo goed als onmogelijk maakt. De verkeersveiligheid voor 
voetgangers en fietsers moeten wat het Vlaams belang betreft centraal staan de 
komende jaren. Het Vlaams Belang wil, wanneer het aanleggen van afgebaken-
de fietspaden niet mogelijk is, comfortabele fietsstroken inrichten waar fietsers 
zonder putten en op een vlak wegdek (strook) kunnen rijden.

Op drukke en gevaarlijke kruispunten streeft Vlaams Belang naar de 
invoering van ‘vierkant groen’. Hierbij krijgen alle ‘zwakke weggebruikers’ 
een tijd 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. Voor de veiligheid van onze schoolgaande jeugd 
wil het Vlaams Belang geen zwaar verkeer binnen de Ring tijdens het 
begin en einde van de  schooluren. 

Het Vlaams Belang wil bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid van 
de straten en de publieke gebouwen voor mensen met een handicap. Het 
Vlaams Belang is voorstander van een nieuw openbaar vervoersplan. De grote 
bussen moeten volledig worden geweerd uit het stadscentrum. De stationsbuurt 
en de Veemarkt fungeren als transitzones. Het doorgaand busverkeer doet enkel 
nog beide transitzones aan en rijdt niet meer door de binnenstad. Het centrum 
wordt enkel nog bediend met kleine comfortabele milieu- en geluidsvriendelij-
ke busjes. De randparkings moeten worden gepromoot en aangesloten op het 
openbaar vervoer.

• De knip verdwijnt volledig, de Grote Markt wordt doorrijdbaar in beide 
richtingen aan de voorkant van het stadhuis;
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• Smalle Antwerpsestraat volledig vrij van gemotoriseerd verkeer tussen 
11.00uur en 18.00uur;

• Goederendepot aan stadsrand en distributie naar centrum met milieuvrien-
delijke kleine voertuigen;

• Vredebergstraat doorrijdbaar maken;
• Binnen de Ring geen zwaar verkeer tijdens het begin en einde van de 

schooluren;
• Waar enigszins mogelijk afzonderlijke fietsstrook op de Vesten;
• Invoering van ‘vierkant groen’ op drukke en gevaarlijke kruispunten;
• Meer aandacht besteden aan het fietscomfort;
• Oversteekplaatsen creëren waar fietsers en voetgangers voorrang hebben 

en deze daarnaar inrichten;
• Verbeteren toegankelijkheid straten en gebouwen voor mensen met een 

handicap;
• Maximale inzet op een nieuw openbaar vervoersplan met ontwikkeling 

randparkings die aansluiten op het openbaar vervoer.
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Een proper en gezond Lier en  
Koningshooikt
Voor het Vlaams Belang is een nette stad met voldoende open ruimte een belangrij-
ke prioriteit. Zwerfvuil en sluikstorters moeten kordaat worden aangepakt, want de 
maatschappelijke kost ervan is te hoog.  Een nette onderhouden stad zet trouwens aan 
tot meer verantwoordelijkheidszin van haar inwoners. Belangrijk is dat sluikstorten en 
zwerfvuil snel worden opgeruimd. Het Vlaams Belang pleit voor het oprichten van 
een snelle interventieploeg die elke vorm van vandalisme, beschadiging of zelfs 
verregaande slijtage onmiddellijk herstelt en rondslingerend afval snel opruimt. 

Het Vlaams Belang wil ook een einde maken aan de uitpuilende vuilnisbakken in de 
straten door deze te vervangen door ‘slimme exemplaren’. Zo’n slimme vuilnisbakken 
hebben de capaciteit van zes klassieke exemplaren. Ze drukken het afval samen zodat 
er veel meer in kan en geven een seintje aan de stadsdiensten als ze leeggemaakt 
moeten worden.

Voor de omhaling van huisvuil wil Vlaams Belang geen nieuwe beheersover-
dracht met Ivarem wanneer die in 2021 afloopt. Het Vlaams Belang wil een 
einde maken aan het peperdure en slecht werkende Diftar-systeem. 

Inbreiding, het bebouwen van lege plekken in de stad, moet op een verstandige ma-
nier gebeuren, met zorg voor het behoud van groene ruimte in onze stad. Hierbij moet 
het historisch stadsgezicht gevrijwaard blijven. Het Vlaams belang wil dat er een be-
schermingsgericht erfgoedbeleid wordt gevoerd.

• Oprichten van een snelle interventieploeg die waakt over de netheid van de stad;
• Traditionele vuilnisbakjes worden vervangen door ‘slimme vuilnisbakken’;
• Geen nieuwe beheersoverdracht met Ivarem voor de omhaling van huisvuil;
• Stopzetting van het Diftar-systeem na het beëindigen van de beheersovereen-

komst;
• Grondig en regelmatig onderhoud van bermen en grachten;
• Bijkomende (goed onderhouden) hondenweiden;
• Geen wildgroei van appartementen onder de noemer van ‘inbreiding’;
• Bewaren open ruimtes en natuurlijke structuren;
• Natuur als erfgoed beheren en bewaren;
• Samenwerking met natuurverenigingen;
• Toezicht op de verdere ontwikkeling van het SIGMA-plan in verband met de 

Jutse plassen.
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Een leerrijk, 
ontspannend en 
vooral plezant Lier 
en Koningshooikt
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Een leerrijk, ontspannend en vooral 
plezant Lier en Koningshooikt
Voor een gezond sociaal weefsel is een rijk en gevarieerd cultuuraanbod nood-
zakelijk. Het Vlaams Belang wil aankomend talent en kunstenaars ten volle on-
dersteunen door het ter beschikking stellen van voldoende tentoonstellingsruim-
tes, ateliers, cultuurzalen, enz. Het Vlaams Belang wil ook meer ondersteuning 
geven aan initiatieven als ‘Artafact’. Dergelijke initiatieven geven niet enkel een 
platform aan jonge kunstenaars, maar werken ook inspirerend voor anderen om 
creatief bezig te zijn.

Het Vlaams Belang wil onze Lierse bibliotheek laten evolueren naar een knoop-
punt van gedrukte en digitale informatie. De bibliotheek moet uitgebouwd 
worden tot leer-en kenniscentrum met een actieve bemiddelingsrol op 
het vlak van culturele ontspanning.

Actieve vrijetijdsbesteding is belangrijk. Het Vlaams Belang wil dan ook inzetten 
op betere accommodatie voor jeugdbewegingen.

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. Het Vlaams Belang wil dan ook werk maken 
van meer en beter uitgeruste sportvelden. Op de eerste plaats willen we 
vaart zetten achter het project van ‘de Hoge Velden’ zodat onze Lierse jongeren 
eindelijk in de eigen stad kunnen voetballen. Het Vlaams Belang pleit ook voor 
een vernieuwde accommodatie aan de atletiekpiste.

Het Vlaams Belang wil ook betere speeltuinen voor kinderen in wijken 
en veilige ontspanningsplekken voor jongeren voorzien. Dit naar de be-
hoefte én met inspraak van de jongeren en jonge ouders zelf.

• Betere accommodatie voor jeugdbewegingen;
• Aanleg van meer en beter uitgeruste sportvelden;
• Opwaardering van het momenteel verwaarloosde Fort van Lier;
• Aanleg van betere speeltuinen en extra ontspanningsmogelijkheden;
• Meer ondersteuning voor initiatieven als ‘Artafact’;
• Bibliotheek opwaarderen tot leer- en kenniscentrum;
• Meer ondersteuning voor aankomend talent en kunstenaars.




