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BRANDWEER LIER BIJNA JAAR
ZONDER HOOGTEWERKER
Vlaams Belang kwam er via een gunstige wind achter dat de hoogtewerker
van de brandweerpost Lier reeds sinds
februari 2021 defect is en niet ingezet
kan worden. Bovendien staat er sinds
augustus 2021 een Nederlandse ladderwagen in de Lierse kazerne die nog
niet gehomologeerd is, en dus ook niet
inzetbaar is.
Tijdens een interpellatie van Vlaams Belang-raadslid Walter Marien op de gemeenteraad van 25 oktober bevestigde
burgemeester Boogaerts (N-VA) dat de
hoogtewerker (bouwjaar 2000) begin
dit jaar enkele keren defect was. De totale herstellingskosten zouden 110.000
euro bedragen, waarna in de hulpverleningszone beslist werd om een Nederlandse tweedehands ladderwagen van
2014 aan te kopen. Deze staat sinds

eind augustus in de kazerne van Lier,
maar was in oktober nog steeds niet
inzetbaar.
Raadslid Marien stelde dan ook terecht
dat het verontrustend is vast te stellen
dat een stad met 36.000 inwoners
zoals Lier - Koningshooikt gedurende
meer dan 8 maanden geen eigen ladderwagen kan inzetten en afhangt van
een naburige brandweerpost met aanrijtijden van 15 tot 20 minuten. Dat kan
dramatische gevolgen hebben. In onze
stad zijn de laatste jaren immers heel
wat appartementsgebouwen met 4 of
meer verdiepingen bijgekomen.
Burgemeester Bogaerts minimaliseerde
(zoals steeds) het veiligheidsrisico door
te schermen met het feit dat de aanrijtijden vanuit de posten Berlaar, Duffel en

Nijlen nog altijd binnen de vastgelegde
aanrijtijden van de dienstenniveauovereenkomst vallen. Raadslid Marien
verwees naar de recente branden in de
Maasfortbaan en op de Berlaarsesteenweg waar een Lierse ladderwagen in
elk geval sneller ter plaatse zou zijn
dan de ingezette wagen van brandweerpost Nijlen.
De stad (lees de belastingbetaler) betaalt elk jaar 1,82 miljoen euro voor
de hulpverlening en toch worden onze
inwoners reeds 8 maanden als tweederangsburgers behandeld met betrekking
tot brandweerinterventies. Hulpverlening is een kerntaak van de overheid en
Vlaams Belang verwacht dan ook dat
ons stadsbestuur de belangen van onze
inwoners in de hulpverleningszone Rivierenland beter behartigt.

Lierse leegstand piekt
Sinds het aantreden van schepen
voor lokale economie Verwaest
(N-VA), schieten de leegstandscijfers
pijlsnel de hoogte in.
Die stijging kan niet toegewezen worden aan corona of een algemene
trend, want waar er gemiddeld in de
provincie Antwerpen slechts een kleine
toename was van ongeveer 1% tussen
2018 en 2021, bedroeg die stijging
in Lier maar liefst 4,3%. Daarenboven
verdwenen er in dezelfde periode ook
nog eens 35 winkelpanden voorgoed.
Verbazend is het allemaal niet, want
de afgelopen drie jaar zagen we vanuit dit bestuur dan ook geen structurele
maatregelen die het tij kunnen keren.

Elke langetermijnvisie ontbreekt.
Het discours van schepen Verwaest
lijkt hiermee dan ook hetzelfde te zijn
als zijn voorganger die zei dat de
leegstand zichzelf wel zou oplossen.
In januari krijgen we met Ilse
Lambrechts een derde NVA’er die de bevoegdheid
Lokale Economie op zich
neemt.
Derde keer goede keer?
Bart Verhoeven
Fractieleider
Vlaams Belang

Openbare schaaktafels in 2022
In 2022 zal de stad Lier, op voorstel van
Vlaams Belang, openbare schaaktafels
plaatsen aan de Pallieterdriehoek.
Het Lierse stadsbestuur zal de Pallieterdriehoek, de zone tussen het stadspark en de
Gasthuisvest, herinrichten. Dit met de intentie om er meer een belevingsruimte van te
maken.
Voor Vlaams Belang is dat het uitgelezen
moment om van deze gelegenheid gebruik
te maken om openbare schaaktafels te voor-
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VRIJDAG 7 JANUARI 2022 OM 20u
ZAAL KONINGSHOF te Koningshooikt

zien in onze stad. Gemeenteraadslid Bart
Verhoeven agendeerde hiervoor dan ook
een voorstel in de gemeenteraadszitting
van oktober, dat met een ruime meerderheid
werd goedgekeurd. Enkel Groen-Lier&Ko en
Hart voor de Burger onthielden zich.
Na Schaarbeek, Antwerpen en Mechelen,
geven we met dit goedgekeurd voorstel
ook in Lier het schaakspel een plaats in de
publieke ruimte. En plaatsen we onze stad
bovendien mee als trendsetter op de kaart.
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UITVERKOOP OCMW PATRIMONIUM
Na eerdere verkopen, zoals o.a. het café
’t Kafaat en de conciërgewoning van de
begraafplaats Kloosterheide, stonden op
het BCSD van september en oktober de
verkoop van twee woningen in de Lantaarnstraat en de pastorie aan de Mechelsesteenweg op de agenda. Vlaams
Belang blijft telkens als énige partij in
het BCSD en de gemeenteraad tussenkomen om patrimonium op Liers grondgebied te behouden.
Er is ook één constante in deze dossiers:
eerst verwaarloost men de woningen en
vervolgens worden de renovatiekosten
door de schepen van Wonen (M. Vanderpoorten en haar opvolgster S. Leyzen) als
excuus gebruikt om de boel dan maar te
verkopen. In het kader van de klimaat-

maatregelen van de Vlaamse overheid
gaan huisbezitters wel verplicht worden
te renoveren, maar het Liers stadsbestuur
ontloopt zelf zijn verantwoordelijkheid.
Zo was er in 2020 een project noodwoningen. Dat project wordt nu herhaald
zodat lokale overheden slechts 50 % van
de renovatiekosten moeten betalen. Ten
slotte vindt schepen Leyzen niet dat het
aantal crisiswoningen verhoogd moet
worden. Nochtans is er ook een wachtlijst
voor crisiswoningen, en
konden de woningen
in de Lantaarnstraat
perfect worden ingepast in dit project.
Walter Marien
Gemeenteraadslid

Appartementisering
Zondag 24 oktober voerden militanten
van Vlaams Belang Lier – Hooikt actie
tegen de wildgroei van appartementen op de laatste stukjes groen.
Begin december 2020 is de bouwstop
aangekondigd, maar die is nog altijd
een lege doos. Gemeenten blijven gewoon verkavelen, want meer gebouwen betekent immers meer geld in de
stadskas.
De Lierse meerderheid heeft nog
steeds geen nieuw beleidsplan voor

een streng ruimtelijk beleid en heeft
ook nagelaten om bestaande instrumenten aan te wenden om een selectieve bouwstop of -pauze in te voeren,
bijvoorbeeld voor verkavelingsprojecten of meergezinswoningen.
Vlaams Belang zal het terechte verzet
van de buurtbewoners tegen de geplande bouwprojecten blijven steunen,
zowel in de gemeenteraad als met acties in de betrokken buurten.

VERDWIJNT WATERPARTIJ?
Wie langs de Sionsite wandelt of
fietst heeft het ongetwijfeld al opgemerkt. De waterpartij die de verbinding zou moeten vormen tussen de
kunstacademie en de brug, staat er
sinds 2018 droog en verloederd bij.
In de gemeenteraad bracht Vlaams
Belang-gemeenteraadslid Ella Cornelis die zaak opnieuw ter sprake.
Schepen Bert Wollants (N-VA) schuift
de zwartepiet door naar THV Sion,
de private ontwikkelaar van de Sionsite, en draalt met een oplossing.
In 2019 werd de definitieve oplevering van de eerste fase van het
Sionproject geweigerd. De discussie ging toen voornamelijk over het
groenonderhoud én de waterpartij
waarvoor naar een oplossing zou
gezocht worden. De THV Sion wenste de kosten voor het herstel van de
waterpartij niet meer te dragen omdat ze van oordeel was dat deze
uitgevoerd werd volgens de plannen
zoals goedgekeurd door de stad.
Uit onderzoek in 2020 bleek dat er
zo’n 5.000 liter drinkwater per dag
verloren zou gaan. Sindsdien staat
de ‘partij zonder water’ er verloederd en beschadigd bij. Onbegrijpelijk ook dat het systeem van waterrecyclage niet werd toegepast. Een
vergetelheid? Van wie?
Bert Wollants, die als schepen wat
bijklust in Lier en al zijn ‘energie’
steekt in Brussel, kwam tijdens de
gemeenteraad niet verder dan dat er
onderzocht wordt of de waterpartij
moet worden behouden dan wel vervangen door iets anders.
Hoog water/tijd dat er werk gemaakt wordt van een grondige aanpak. Komaan schepen Wollants, na
drie jaar onderzoek is het tijd voor
actie!

Actie STOP BETONNERING

Het internet was ooit de vrije haven voor
alle meningen. Maar vandaag is die haven
geblokkeerd. Google, Facebook en Twitter (‘Big
Tech’) passen overal censuur toe. Wie niet binnen
de politiek correcte lijntjes kleurt, moet eraan
geloven. U hebt het vast zelf al meegemaakt:
Een tijdelijke ban, een verwijderd bericht of
een regelrechte blokkering van uw profiel –
tegenwoordig is het schering en inslag. Ook onze
partij - het Vlaams Belang - wordt opgejaagd.
Het Vlaams Belang is razend populair, zeker op
sociale media. Maar dat is niet naar de zin van
iedereen. De systeempartijen smeden uit nijd
snode plannen om ons bereik op sociale media
te verhinderen. Tegelijk werken ze aan wetten om
meningsdelicten voor de gewone rechtbank te
krijgen. En ook Big Tech is ze liever kwijt dan rijk.
Zwarte Piet werd digitaal vermoord, in Amerika
verbanden Facebook en Twitter een Amerikaans
oud-president voor onbepaalde termijn en nu zijn
de Big Tech-vizieren regelrecht op ons gericht.

WE LATEN ONS NIET MUILKORVEN:
DOWNLOAD DE APP!
Maar we laten ons niet zomaar muilkorven. Waar
een probleem is, vinden wij een oplossing. En die
oplossing is er! Als eerste politieke partij lanceren
wij een GSM-applicatie - een antwoord op al deze
inmenging en censuur. Met de applicatie zal u
exclusieve inhoud vinden, maar kan u ook punten
scoren om ‘sporen’ te verdienen en zelfs direct
chatten met de partij. Allemaal vrij en ongefilterd.
De applicatie zelf is gratis en eenvoudig te
installeren. Scan de QR-code op deze pagina of
vind de app in de ‘Play Store’ (Android) en in de
‘App Store’ (iPhone).

SCAN MIJ

of ga naar
www.vlaamsbelang.org/app

Partijvoorzitter Vlaams Belang

