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VERKAVELING BEYERSE VELDEN
Op 11 mei werd er een digitale
bewonersvergadering georganiseerd
over de aanvraag van een
stedenbouwkundig attest voor een
nieuwe poging tot verkaveling van
de Beyerse Velden, het binnengebied
tussen
Lispersteenweg/Hof
van
Beieren,
Nieuwpoortstraat
en
Arendbeek.
Gezien de gevoeligheid van het dossier werd gevraagd om het infomoment te verdagen naar een datum
dat dit fysiek zou kunnen doorgaan,
om de buurtbewoners die niet mee
zijn met de digitale wereld niet uit te
sluiten. Hierop werd niet ingegaan,
waardoor dit infomoment allesbehalve inclusief was en we gerust van een
schijnparticipatie kunnen spreken, ofschoon participatie een speerpunt in
het bestuursakkoord is.

Dit dossier sleept zich reeds voort
sinds 2016. Hoe dan ook, de buurtbewoners blijven in het verzet met dezelfde argumenten als voorheen, het
is een gekend gebied met wateroverlast, en met grote gevolgen voor de
leefbaarheid van de buurt.
Na de commotie in april rond de
voortuintjes, die gedeeltelijk moeten
onthard worden, krijgen we het aan
de inwoners niet meer uitgelegd dat
de bouwwoede en verharding in Lier
blijft verder razen.
Ook dit groen binnengebied moet er
blijkbaar aan geloven. Moet nu werkelijk elke open plek binnen de ring
volgebouwd worden? Aan dit perceel
kan een duurzame groene bestemming gegeven worden ter verbetering
van de leefbaarheid in de stad. Daar

bestaat ook een groot draagvlak bij
de bevolking voor.
Volgens het bestuursakkoord betekent
een leefbare stad erkennen dat er
grenzen zijn aan verdichting en
verhoging van de binnenstad. De
bestuursmeerderheid heeft hier de
kans gemist consequent te zijn en
had dus beter niet gekozen voor
verkavelen.
Vlaams Belang Lier-Koningshooikt wil
geen wildgroei van appartementen
onder de noemer inbreiding en steunt
de buurtbewoners dan ook in hun
verzet.
Walter Marien
Gemeenteraadslid

Vlaamse Leeuw klauwt weer
"Brandweerkazernes zijn openbare
gebouwen en voor alle openbare
gebouwen geldt de federale en
regionale wetgeving”, aldus de minister
van Binnenlandse Zaken, Institutionele
hervormingen
en
Democratische
vernieuwing, Annelies Verlinden.
Het was Vlaams Belang-fractievoorzitter
Bart Verhoeven die de kat de bel
aanbond in de Lierse gemeenteraad.
Verhoeven had vastgesteld dat op één
van de dagen dat de Vlaamse vlag moet
gehesen worden aan alle openbare
gebouwen, er van de Vlaamse Leeuw
aan de Lierse brandweerkazerne
geen spoor te bekennen was. Volgens
burgemeester
Frank
Boogaerts
moesten de brandweerzones nog

federale
richtlijnen
ontvangen.
Daarom stelde Vlaams Belangvolksvertegenwoordiger Ellen Samyn
hierover een vraag aan de bevoegde
minister. Het antwoord liet aan
duidelijkheid niets te wensen over.
Dankzij de tussenkomst van Vlaams
Belang heeft de hulpverleningszone
Rivierenland zich in
regel gesteld en
klauwt de Vlaamse
Leeuw opnieuw aan
onze kazerne.

Parking voor motoren
Eind mei voerde Vlaams Belang
Lier-Hooikt actie voor een parking
voor motoren aan het Zimmerplein.
Lier is immers een ideale stad voor
motortoerisme. Jaarlijks bezoeken
dan ook heel wat motortoeristen
die onze stad.
Dat motortoerisme is bovendien
een grote meerwaarde voor
onze stad, waar in de eerste
plaats onze middenstanders de
vruchten van plukken. Hoewel er
dus heel wat redenen zijn om de
motorrijders welkom te heten, zien
we dat vandaag echter niet terug in
voorzieningen voor die motorrijders
in het centrum van onze stad.

Vlaams Belang-gemeenteraadslid
Heidi Van den Bergh agendeerde
in navolging van onze actie
tijdens de gemeenteraad van mei
het voorstel om twee van de vele
parkeerplaatsen voor taxi's aan
het Zimmerplein te wijzigen naar
een parking voor motoren en
verankerde beugels te voorzien.
In zijn antwoord verklaarde
schepen Wollants (N-VA) zich
bereid om hierover het overleg op
te starten met de taxisector. Ook het
alternatief om op het Zimmerplein
inklapbare
bevestigingsbeugels
voor motoren aan te brengen, zal
onderzocht worden.

Minister bevestigt structurele problemen
Pallietertunnel na actie Vlaams Belang

ZORGPARKEREN
Zorgverstrekkers hebben vaak
een druk schema en vinden niet
altijd een parkeerplaats in de
buurt van de woning van hun
patiënten. In dat geval verliezen
ze kostbare tijd. Zorgparkeren
biedt hier een oplossing aan.
Burgers die dat willen, kunnen
de ruimte op straat voor hun
garage of oprit ter beschikking
stellen van de zorgverstrekkers.
Via een speciale sticker op de
garagepoort of aan de oprit
herkent de zorgverstrekker de
zorgparking. De zorgverstrekkers
kunnen hier dan tijdens hun
huisbezoeken tijdelijk parkeren,
terwijl ze weten dat ze niet
hinderlijk staan.
Ondanks dat er steeds meer
mensen met zorgnood zelfstandig wonen, de Lierse bevolking
veroudert en met het steeds toenemend aantal appartementen
het aantal parkeerplaatsen in
verhouding vermindert, was er
in Lier nog steeds geen werk
gemaakt van de invoering van
zorgparkeren. Voor de Lierse
Vlaams Belang fractie reden genoeg om hier de schouders onder te zetten.
Het voorstel dat Vlaams Belang
agendeerde op de gemeenteraad,
om een reglement zorgparkeren
op te stellen, werd unaniem
goedgekeurd! Wanneer u dit
artikel leest zou dat reglement
klaar én gestemd moeten
zijn door de gemeenteraad.
De Vlaams Belang fractie zal
ook na de invoering van het
zorgparkeren verder blijven gaan
voor maximale ondersteuning
voor mantel- en thuiszorg, één
van onze kernpunten van ons
verkiezingsprogramma.

Militanten verdeelden ruim 5000 paaseitjes
in Lier in de aanloop van Pasen.

Vlaams Belang hekelt fraudeurshouding Groen-Lier&Ko
In de gemeenteraad leverde Vlaams
Belang forse kritiek op de wijze
waarop Groen-Lier&Ko het opnam
voor de sociale woningfraudeurs.
Uit onderzoek bleek namelijk dat 25
gezinnen — velen van hen van Turkse
origine — die een sociale woning
huurden van de Lierse Maatschappij
voor de Huisvesting (LMH) grond,
appartementen of huizen bezitten in
het buitenland.
De Vlaamse wetgeving bepaalt dat
personen die zich willen inschrijven
voor een sociale woning geen
woning of perceel, bestemd voor
woningbouw mogen hebben. De
systematische controle op fraude met
buitenlandse eigendommen is echter
al jaren onbestaande gebleven.
Voor binnenlandse eigendommen is
dat eenvoudig via het kadaster na
te gaan. Voor het buitenland ligt dat
anders. De Vlaamse regering wil nu
met privédetectives in het buitenland
frauderende
sociale
huurders
opsporen. Het Vlaams Belang is
tevreden dat men eindelijk stappen
onderneemt, maar vreest dat zo
enkel maar het topje van de fraudeijsberg wordt ontdekt. Er moeten
dan ook structurelere maatregelen
worden genomen om woningfraude
te voorkomen. Daarom diende het

Vlaams Belang reeds in 2017 een
voorstel van decreet in om voor
buitenlandse sociale huurders de
bewijslast om te keren.
IEDEREEN TEGEN SOCIALE FRAUDE?
De kwestie van de sociale
woningfraude kwam tijdens de
gemeenteraad
van
maart
jl.
uitgebreid aan bod. Als men de
linkse partijen mag geloven, zijn zij
ook tegen sociale woningfraude.
'Sociale fraude is sociale fraude.
Wie onterecht een sociale woning
huurt, moet daarvoor gesanctioneerd
worden', klinkt het in koor bij GroenLierKo en CD&V. Hun woorden
waren amper koud of termen als
'heksenjacht, kritische vragen en
te zware sancties' werden gretig
gebruikt.
ADVOCAAT VAN FRAUDEURS
Van een heksenjacht opgezet tegen
een welbepaalde groep mensen is
uiteraard geen sprake. De regels
gelden voor iedereen. De LMH
heeft de betrokkenen trouwens ruim
op voorhand verwittigd dat er een
onderzoek zou worden gevoerd en
heeft zelfs minnelijke schikkingen
voorgesteld. De sociale huurders

hielden zich echter allemaal van de
domme...
Groen-Lier&Ko bakte het bij monde
van
gemeenteraadslid
Katrien
Vanhove wel erg bruin. Vanhove
stelt zich vragen over het feit dat '25
gezinnen een basisrecht ontzegd
wordt en wij eigenlijk helemaal niet
weten op basis waarvan dat het
gebeurt dat die allemaal dezelfde
sanctie krijgen...' Vlaams Belangfractievoorzitter Bart Verhoeven
verweet Groen-Lier&Ko de advocaat
van de sociale woningfraudeurs te
zijn. Het zijn enkel échte advocaten
die de taak hebben om fraudeurs te
verdedigen.
De politiek dient oog te hebben voor
de slachtoffers. Die slachtoffers, dat
zijn de meer dan 150.000 mensen
op een wachtlijst in Vlaanderen,
het zijn de alleenstaande moeders
met kinderen die in moeilijke
omstandigheden leven en die
gemiddeld meer dan vier jaar op een
sociale woning moeten wachten. Zij
zijn het die bij uitstek op de blijvende
steun van het Vlaams Belang mogen
rekenen.
JVL

Het Vlaams Belang heeft er op korte tijd meer dan 2.000 nieuwe
leden bij. Dat brengt het totale ledenaantal op 20.000: een
fenomenaal cijfer. Het toont aan hoe sterk de Vlaming snakt naar
verandering. Want het Vlaams Belang is en blijft de enige partij
die opkomt voor een Vlaanderen van en voor de Vlamingen, een
Vlaanderen waar we vrij kunnen zijn. Onder het huidige beleid is
dit geenszins het geval. Integendeel, onze vrijheid wordt meer en
meer afgenomen. Genoeg!
De federale premier De Croo en zijn kornuiten hebben sinds
november een verstikkende lockdown opgelegd. Toch heeft die
lockdown niet kunnen verhinderen dat de coronacijfers de slechte
kant uit gingen. Het antwoord van de regering op hun eigen
geknoei? Meer blinde verstrengingen, zonder enig cijfermateriaal
of bewijs van de werkzaamheid. De winkels en contactberoepen
werden nogmaals de dupe, tegen alle beloftes van Pinokkio De
Croo in.
Wie op de Vlaamse regering rekende voor soelaas, is eraan voor
de moeite. Ondanks alle stoere taal van onderwijsminister Ben
Weyts gingen ook de scholen terug op slot. Sterke Jan Jambon
voerde slaafs en slap gewoon uit wat hem door het Overlegcomité
werd opgedragen, niettegenstaande hij een vetomacht heeft in
dat orgaan.
Voor het Vlaams Belang is het duidelijk: 2021 moet en zal het jaar
van de vrijheid zijn. Dat wil niet zeggen dat we het coronavirus
niet ernstig nemen. Net zoals wij aandacht hebben voor onze
grondrechten en de mentale gezondheid van de burger. Daarom
willen wij geen blinde lockdown, maar gerichtere en transparante
maatregelen - die bewezen werkzaam zijn. Enkel een beter
vaccinbeleid, betere testing en betere tracing kunnen ons uit de
crisis loodsen. Dat is exact het omgekeerde van het beleid van
De Croo en co. Hoog tijd dus voor verandering, hoog tijd voor
het Vlaams Belang!

Tom Van Grieken
Voorzitter
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