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Begin dit jaar riep onze kersverse bur-
gemeester via een opiniestuk in de krant 
zijn collega burgemeesters aan tot ‘ope-
ratie Propere Sjerpen’. 

“ ’t Is goed in ’t eigen hert te kijken” 
schreef de jonggestorven Antwerpse 
dichteres Alice Nahon en burgemeester 
Verwaest (N-VA) zou dat misschien ook 
eens beter doen alvorens hij in de pen 
kruipt met een oproep naar zijn collega 
burgemeesters voor een propere politiek.

Vele gezichten zijn veranderd in het col-
lege van burgemeester en schepenen, 
maar de oude politieke cultuur draait 
als vanouds rustig voort. Vier maanden 
lang draaide de gemeenteraad voor-
namelijk rond het uitdelen van eretitels 
aan zichzelf. Er werden titels gecreëerd 
voor zichzelf en het werd eenvoudiger 
gemaakt om zo’n titel te bemachtigen. 
Hoewel het de normaalste zaak van de 
wereld zou moeten zijn dat je als sche-
pen je zes jaar uitdoet, is dat voor het 
Lierse schepencollege blijkbaar een uit-
zonderlijke prestatie die moet beloond 
worden met een eretitel en bijhorende 
(door de Lierenaars en Hooiktenaars 
betaalde) receptie. Naast de meer-

derheidspartijen N-VA en Open VLD, 
steunde ook de eenmansfractie Vooruit 
(iemand verbaasd?) deze zelfbediening 
van het Lierse stadsbestuur. 

Waar het Lierse stadsbestuur veel tijd 
heeft om met zichzelf bezig te zijn, is 
die tijd er duidelijk niet om de proble-
men aan te pakken in Lier en om voor 
de beloofde ‘verandering’ te zorgen. 
De afgelopen drie en een half jaar van 
deze legislatuur geraakte N-VA en Open 
VLD op vlak van structurele maatregelen 
om onze winkelas opnieuw tot leven te 
wekken niet verder dan zitbankjes rond 
bomen te plaatsen, enkele fietsrekken 
en wat goedkope ballonnetjes op te 
hangen in de winkelstraat. Ballonnetjes 
die na enkele weken dan ook al stuk 
waren. Het gebrek aan dossierkennis 
van schepen voor lokale economie Lam-
brechts (N-VA) is bovendien schrijnend. 
Het hernieuwde reglement van de pest-
belasting op ongeadresseerd drukwerk 
werd door het Vlaams Belang  in de ge-
meenteraad aangeklaagd. Voorname-
lijk de kleine Lierse zelfstandige is hier 
immers alweer de dupe van. Schepen 
Lambrechts had slechts één argument 
ter verdediging:  “Maar de belasting 

bestaat al zolang”. Een schepen van 
lokale economie die de Lierse onderne-
mers een belasting laat betalen ‘omdat 
die al zolang bestaat’. Is dat de beloof-
de verandering?

Oude wijn in nieuwe zakken. De verpak-
king is veranderd en oogt goed, maar 
de inhoud blijft helaas dezelfde. Het 
eigenbelang van de politici blijft prime-
ren. Vlaams Belang is en blijft de énige 
partij die neen zegt tegen dit soort van 
politiek en het belang van de Lierenaars 
en Hooiktenaars op de eerste plaats zet. 
Hoog tijd voor échte verandering, en dat 
kan enkel met Vlaams Belang.

Bart Verhoeven
Voorzitter

Vlaams Belang Lier - Koningshooikt

DE ZELFBEDIENING 
VAN HET LIERSE SCHEPENCOLLEGE 
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Het was Walter Marien, gemeente-
raadslid voor Vlaams Belang, opgeval-
len dat mensen met een rolstoel, rollator 
of elektrische invalidewagen de rijbaan 
gebruiken om van de frituur ‘Leuven-
se Poert’ tot aan de brug te rijden. Hij 
kaartte deze problematiek met succes 
aan bij het Lierse stadsbestuur.

Enkele maanden geleden werd het 
voetgangersplein aan de Veemarkt, 
tussen de brug en de frituur, aange-
past. Er werd echter geen verlaagde 
stoeprand zoals op alle andere hoe-
ken rondom de Veemarkt, aangelegd. 
Personen met een rolstoel, rollator of 
een elektrische invalidewagen kunnen 
dus niet anders dan de rijbaan te ge-
bruiken om langs de zijde van de fri-
tuur naar de brug te geraken.

Walter Marien kaartte dit via een schrif-
telijke vraag aan bij het college van 
burgemeester en schepenen. Volgens 
het stadsbestuur werd de aanleg van 
de verschillende oversteekplaatsen in 
het LAT (Adviesraad voor Toegankelijk-
heid) besproken en werd besloten de 
boordsteen niet te verlagen “vermits het 
geen officiële oversteekplaats betreft”.

Marien, uiteraard niet tevreden met dit 
antwoord, stelde opnieuw een schrif-
telijke vraag en wees het stadsbestuur 
erop dat het misschien niet over een 
officiële oversteekplaats gaat, maar 
wel om een feitelijke (naar analogie 
van de zogenaamde olifantenpaad-
jes). Met een nieuwe vraag pleitte hij 
andermaal voor de verlaging van de 
boordsteen ter hoogte van de frituur.

Het nieuwe antwoord van het sche-
pencollege was uiteindelijk positief. 
Na intern overleg tussen de dienst mo-
biliteit en het technisch bureau werd 
alsnog beslist om, in afwachting van 
de definitieve heraanleg in 2023, de 
boordsteen plaatselijk te verlagen om 
tegemoet te komen aan de minderva-
lide voetgangers. Met dank aan de 
volharding van Walter Marien én het 
luisterend oor van het stadsbestuur.

Walter MarienWalter Marien
GemeenteraadslidGemeenteraadslid

VLAAMS BELANG ZET ZICH IN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING 
Voetgangersplein Veemarkt wordt aangepast
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Aan de bewoners van de Sionsi-
te en ’t Looks zal het niet gelegen 
hebben. Zij doen wat ze kunnen 
om hun buurt mooi te houden (met 
uitzondering van enkele hardleer-
se hondenbezitters...). Er wordt 
gerenoveerd, gepoetst, activitei-
ten georganiseerd, hulp verleend 
via Hoplr, enzovoort. Het is echter 
het stadsbestuur dat blijft dralen 
met de ó zo noodzakelijke herstel-
lingswerkzaamheden in de buurt.

Op 29 september 2021 ver-
scheen op onze Facebook-pagi-
na een artikel met bijna dezelfde 
titel, alleen stond ‘andermaal’ er 
nog niet in... We kaartten toen de 
toestand aan van de waterpartij 
die er sinds 2018 droog en ver-
loederd bij ligt. Het enige dat 
er sindsdien is gewijzigd, is de 
plaatsing van een hek zodat ie-
dereen goed kan zien wat er aan de 
hand is ... Schepen Wollants hoop-
te nochtans (na drie jaar dralen) op 
korte termijn de knoop te kunnen 
doorhakken én met een oplossing 
te komen voor de waterpartij. Maar 
misschien is korte termijn voor de 
bijklusschepen wel het voorjaar van 
2024 wanneer er verkiezingen in 
aantocht zijn ...

OVERAL KASSEIEN MAAR NIET 
WAAR ZE MOETEN LIGGEN

Zowel op de Sionsite als in de wijk ’t 
Looks moet men veel moeite doen om 
niet over de losliggende kasseien te 
vallen. Moeten er écht eerst (ernstige) 
ongevallen gebeuren vooraleer men 
in actie schiet? En als men dan her-
stellingswerkzaamheden uitvoert, kan 
het dan niet ineens goed gebeuren? 
De Grote Markt en de Kapucijnenvest 
zijn alleszins niet de goede voorbeel-
den, de Sint-Gummarusstraat én De 
Heyderstraat daarentegen wel. Trou-
wens ook de omgeving van de zitban-
ken op het Kluizeplein mag weleens 
een opfrisbeurt krijgen. Maar wellicht 
is dat pas voor na de realisatie van ’t 
Academisch Kwartier. 

ACTIE, ACTIE, ACTIE!

Ook deze titel prijkte bij de slotpa-
ragraaf van ons Facebook-artikel op 
29 september 2021. In de gemeente-
raad van april deed Vlaams Belang 
raadslid Walter Marien dan ook nog-
maals een oproep aan het stadsbe-
stuur én in het bijzonder aan schepen 
Wollants om als de gesmeerde blik-
sem aan de slag te gaan. ’t Looks en 
de Sionsite verdienen beter!

VLAAMS BELANG HEKELT ANDERMAAL SCHEPEN WOLLANTS 

In de gemeenteraad van juni 2021 
interpelleerde ons gemeenteraadslid 
Walter Marien over de chaotisch ver-
lopende renovatiewerken van de keu-
kens en/of badkamers in de sociale 
woningen van de Jacob Jordaenslaan.   

Er was gebrek aan organisatie en lei-
ding en materialen werden niet tijdig 
geleverd zodat de werken veel langer 
duurden dan voorzien en hij vroeg 
dan ook  een compensatie voor de 
veel langere dan voorziene genots-
derving van keuken  en/of badkamer.  
De Lierse Maatschappij voor Huisves-
ting beloofde toen om een compensa-
tieregeling uit  te werken.

Sionsite en ’t Looks: buurt in slechte staat!

In maart 2022 hadden de huurders 
hierover vanwege de LMH nog niets 
gehoord of gezien. Ons gemeente-
raadslid heeft in de gemeenteraad van 
28/03/2022 opnieuw een interpella-
tie gedaan om naar de stand van za-
ken te vragen.  De LMH bevestigde dat 
er na de voorlopige oplevering van de 
werken op korte termijn wel degelijk 
een compensatie komt.   

Er zal een forfaitaire  vergoeding 
betaald worden waarbij enkel on-
derscheid wordt gemaakt  tussen 
huurders die een keuken- en badka-
merrenovatie hadden of enkel een 
keuken- of badkamerrenovatie.

COMPENSATIEREGELING 
VOOR SOCIALE HUURDERS
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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 profi el – 
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 onge� lterd.  

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).
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