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VERJONGING BINNEN
VLAAMS BELANG-BESTUUR

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

Het Vlaams Belang behaalde bij
de parlementsverkiezingen in Lier
17%. Hiermee kroonde de Vlaamsnationale partij zich tot de tweede
partij van onze Pallieterstad. Dat
Vlaams Belang het goed doet,
uit zich meteen ook in het aantal
kandidaturen voor het nieuwe
afdelingsbestuur.

onder onze campagne naar de
verkiezingen van 2024 toe.
Verjonging

Bart Verhoeven, die al een zestal
jaren de kar trekt, behoudt de
voorzittershamer. Ondervoorzitter
is de 48-jarige Luc Van Oosterwijck
en het secretariaat blijft in handen
van Walter Marien. Verder is Ella
Cornelis penningmeester.

Na de verkiezingen van 2018
maakten we binnen onze afdeling
werk van verjonging. Dit resulteerde
in de oprichting van een Lierse VBJafdeling in april 2019. Onze kersverse
jongerenvoorzitter
Tany
Huygen
zorgde er samen met jongeren uit
andere steden en gemeenten uit de
regio voor dat dit verjongingsproject
uitmondde in een sterke regionale
Vlaams Belang Jongeren-afdeling
Mechelen-Lier.

Iedereen binnen het afdelingsbestuur
wil zich ook de komende jaren
blijven inzetten voor de Lierse
Vlaams Belang afdeling. Zij zullen
dus ook de komende jaren met veel
enthousiasme hun schouders zetten

Met
de
bestuurshernieuwing
zetten we de volgende stap in dit
verjongingsproject, en verwelkomen
we, naast Tany Hugen (27j, voorzitter
VBJ Mechelen-Lier), ook Sasha
Henderikx (28j, ondervoorzitter VBJ

Mechelen-Lier), Nicholas Viekevorst
(30j) en Vincent Vercammen (30j) in ons
bestuur. Nicholas zal de redactieploeg
vervoegen en Vincent heeft de taak
van actieverantwoordelijke op zich
genomen.
Vol vertrouwen naar 2024
Onze campagne voor een ander Liers
beleid, een beleid waar onze mensen
opnieuw op de eerste plaats gezet
worden, is gestart. In 2024 willen
we, met deze sterke en gedreven
bestuursploeg van 13 personen, ook
in Lier-Hooikt het ondemocratische
cordon sanitaire breken. En LierHooikt teruggeven aan de Lierenaars
en Hooiktenaars.
De ambities zijn hoog en er ligt heel
wat werk op de plank, maar we zijn
er met dit hernieuwde bestuur klaar
voor om de uitdaging aan te gaan.

Verkeersoverlast Oudstrijderslaan
De ellende van verkeersoverlast in de
Oudstrijderslaan is niet nieuw. Deze
straat wordt immers al jaren gebruikt
als sluikweg tussen de twee zeer
drukke gewestwegen Lintsesteenweg
en Mechelsesteenweg (N14).
De leefbaarheid in deze straat
staat hiermee sterk onder druk.
Zo is er enerzijds de verzadiging
van de straat tijdens de spitsuren.
Anderzijds stelt zich het probleem
van overdreven snelheid als de straat
dan eens vrij is. Bovendien blijft
zwaar verkeer, ondanks
de
verkeersborden,
toch door de straat
rijden.
Ook
zijn
de
verkeersborden
nauwelijks nog leesbaar. In maart 2020

riep fractievoorzitter Bart Verhoeven
schepen Wollants (N-VA) dan ook op
om hier actie te ondernemen.
Maar eind oktober was er nog steeds
geen zichtbare verbetering wat betreft
sluipverkeer. Onze fractievoorzitter
Verhoeven
interpelleerde
de
schepen dan ook opnieuw in de
gemeenteraad over de stand van
zaken. Die beloofde alvast dat er
snel een proefopstelling zou komen
om het verkeer af te remmen.
Vlaams Belang zal
dit
dossier
verder
blijven opvolgen tot
er eindelijk een einde
komt aan de immense
verkeersoverlast in de
Oudstrijderslaan.

Onbehoorlijk bestuur
In minder dan één jaar tijd tikt
gouverneur
Berx
het
Lierse
stadsbestuur tweemaal op de
vingers.
De gouverneur floot het Lierse
college een eerste keer terug
voor het organiseren van een
niet rechtsgeldige deontologische
commissie tegen de Vlaams Belang
fractievoorzitter. In niet mis te
verstane woorden benadrukte ze dat
het college zich dient te houden aan
de eigen gestemde reglementen.
Blijkbaar is dit teveel gevraagd
voor het stadsbestuur, want enkele
maanden later slaagde het er

opnieuw in om de eigen gestemde
regels aan de laars te lappen.
Dit na een nieuwe klacht van een
raadslid. Een raadslid die er een
sport van maakt om Vlaams Belang
te bekampen met het indienen van
absurde klachten, maar die nog
nooit leidden tot een terechtwijzing.
Na een klacht van Vlaams Belang bij
Binnenlands Bestuur was Antwerps
provinciegouverneur Cathy Berx
dan ook ronduit vernietigend voor
het college. Ze concludeerde dat
het stadsbestuur hier handelde als
een onbehoorlijk bestuur. Jammer
dat hier geen GAS-boetes voor
bestaan...

FIETSZONE
Via de media konden we
vernemen dat het schepencollege
de invoering van een fietszone
binnen de stadvesten heeft
goedgekeurd. In de gemeenteraad
van
september
heeft
ons
gemeenteraadslid Walter Marien
het Vlaams Belang-standpunt
verduidelijkt.
Vermits in de compacte Lierse
binnenstad de meeste straten
te smal zijn om fietsers op een
reglementaire wijze in te halen,
begrijpen we de keuze voor
een fietszone, het is voor iedere
weggebruiker dan ook duidelijker.
De fietszone is uiteindelijk niet
meer dan het reguleren van een
grotendeels bestaande toestand.
Maar we hebben wel voorbehoud
bij een aantal belangrijke straten,
zoals o.a.de Berlaarsestraat, of
de Anton Bergmannlaan, die wél
breed genoeg zijn om fietsers
veilig en tegen max. 30 km/u
in te halen. Hier ook fietsstraten
maken lijkt eerder pestgedrag
tegenover automobilisten.
Het is relatief eenvoudig om een
fietszone in te voeren, maar met
deze maatregel alleen maak je de
binnenstad niet aantrekkelijker
voor fietsverkeer. Een minstens
even belangrijk aspect is het
fietscomfort, namelijk straten
zonder putten en bulten en met
een gladde asfalt. Maar daar zijn
we nog mijlenver van verwijderd,
denk maar aan de Vismarkt,
Kartuizersvest, Kolveniersvest,...
Vlaams Belang zal blijvend
ijveren om de verschillende
verkeersdeelnemers zo veilig
mogelijk te verzoenen.

VB-Lier verdeelt duizenden
pamfletten tegen paars-groen

Walter Marien
Gemeenteraadslid

AFSCHEID WALTER GROOTAERS ZET
STOELENDANS IN GANG
Begin oktober kondigde schepen
Walter Grootaers (Open Vld) zijn
afscheid aan als politicus. Hij gaat
zich, naar eigen zeggen, meer met De
Kreuners bezig houden. Zijn ontslag
is het begin van een nooit geziene
stoelendans in het schepencollege.
Walter Grootaers heeft 26 jaar deel
uitgemaakt van het stadsbestuur,
hetzij als gemeenteraadslid, hetzij als
schepen. Het Vlaams Belang heeft in
die periode vaak de degens gekruist
met Grootaers, die een hele tijd de
bevoegdheden stadsontwikkeling en
omgeving voor zijn rekening nam.
Het moet gezegd dat Grootaers,
ondanks soms scherpe kritiek
vanuit de oppositie, zich in de
gemeenteraad als een waardige én
correcte 'tegenstander' gedroeg. In
interviews echter kon de linksliberaal
het niet laten te heulen met andere
politici tegen het Vlaams Belang.
Onze patrij wenst Walter Grootaers
desalniettemin een behouden vaart.
GEMISTE KANS
Het ontslag van Grootaers zet dus
een stoelendans in gang. Grootaers
neemt niet alleen ontslag als schepen,
maar ook als gemeenteraadslid.
In januari 2021 wordt hij in het
schepencollege opgevolgd door
huidig gemeenteraadslid Thierry
Suetens. Christel Van den Plas wordt
dan weer opgevist als gemeente-

raadslid. Van den Plas geraakte in
2018 vanaf de derde plaats niet
verkozen.
Als Frank Boogaerts zich aan de
gemaakte afspraken binnen N-VA
houdt, dan mag in januari 2022
huidig schepen Rik Verwaest (N-VA)
de burgemeesterssjerp omgorden.
Verwaest behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen vanop de derde
plaats 2.065 voorkeurstemmen, 328
meer dan zetelend burgemeester
Boogaerts. Er kon tijdens de verkiezingsavond geen dankwoord af voor
stemmenkanon Verwaest en dat viel
bij vele militanten niet in goede aarde.
Gevraagd naar zijn standpunt in
het Vlaams regeerakkoord over het
voornemen om voortaan de kandidaat
met de meeste voorkeurstemmen van
de grootste coalitie burgemeester te
maken, zei Boogaerts vorig jaar nog
dat hij zich daarin niet kon vinden.
"De persoon met de meeste kruisjes
achter zijn naam is daarom niet
de best mogelijke burgemeester",
aldus Boogaerts en daarmee al
onmiddellijk een sneer uitdelend
naar zijn opvolger. Frank Boogaerts
heeft de kans gemist om zich als 'een
grote meneer' te tonen, door bij de
gemeenteraadsverkiezingen
zijn
mandaat op dat ogenblik af te staan
aan de beloftevolle en intelligente
Verwaest. Het Vlaams Belang heeft

alleszins meer vertrouwen in de wijze
waarop deze laatste politiek bedrijft.
De stoelendans is echter nog niet
ten einde. Door het vertrek van
Boogaerts, komt gewezen CD&Vvoorzitter Marc Franquet in de
gemeenteraad voor N-VA. Het vacant
gekomen schepenzitje wordt in 2022
ingenomen door Ilse Lambrechts.
Naar verluidt zou ook Marleen
Vanderpoorten (Open Vld) in 2022
ontslag nemen en Sabine Leyzen
haar als schepen opvolgen. Philip
De Koninck staat dan als eerste in de
startblokken om haar in de raad op te
volgen. Ten slotte beweren kwatongen
nog dat ook Lucien Herijgers (N-VA)
zijn termijn niet zou uitdoen.
BELEIDSCONTINUITEIT OP DE HELLING
Zo'n stoelendans is uiteraard niet
optimaal voor de continuïteit van het
beleid. Wij hopen dan ook dat de
nieuwe mensen voldoende ingewerkt
geraken in hun materie. Want het is
de inhoud die telt en dat met maar
één doel voor ogen, de Lierenaars én
Hooiktenaars dienen.
Onze gemeenteraadsfractie met
fractievoorzitter Bart Verhoeven en
raadsleden Ella Cornelis, Heidi Van
den Bergh en Walter Marien blijft
in ieder geval op een constructieve
manier oppositie voeren voor onze
mensen eerst.
JvL

VB LIER IN HET VERZET TEGEN VIVALDI
Vlaams Belang voerde eind september een protestactie tegen de Vivaldicoalitie. Een anti-democratische, antiVlaamse en anti-rechtse regering.

Lier niets moet weten van de Vivaldicoalitie. Een half uur lang weerklonk
veelvuldig en aanhoudend getoeter
overheen de Ring aan de Donk.

Gewapend met de boodschap
'Claxonneer! Niet mijn regering' op
een gigantische spandoek van 1,5
op 7 meter trokken militanten van
onze Lierse afdeling naar de Ring om
er automobilisten
op te roepen van
zich te laten horen.

"Op 26 mei 2019 koos de Vlaming
een radicaal ander beleid. De kiezer
stemde overtuigend voor een rechtse
en Vlaamse afslag. Met deze Vivaldimonstercoalitie hebben we echter
exact het omgekeerde gekregen.
Een door de Franstaligen en links gedomineerde regering die zelfs geen
Vlaamse meerderheid heeft. Dit is

De actie was een
groot succes en
maakte
meteen
duidelijk dat ook

niet enkel het protest van Vlaams
Belang, dit is een protest van Vlaanderen, voor Vlaanderen." lichtte Liers
Vlaams Belang voorzitter Bart Verhoeven de actie toe.
Enkele dagen later vertrok er ook
vanuit Lier een stevige delegatie van
onze mandatarissen en militanten
naar de Heizel te Brussel, voor een
grote protestmeeting. Een gemotoriseerde betoging, om de veiligheid te
garanderen tijdens deze coronacrisis. Voor zo'n 15.000 aanwezigen
riep nationaal voorzitter Tom Van
Grieken op tot Vlaamse frontvorming.
Nicholas Viekevorst, Bestuurslid
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Het is zover. België heeft na 500 dagen eindelijk
een regering. En wat voor één. Een regering
waar de meerderheid van de Vlamingen niet
voor stemde. Met een regeerakkoord waarin
exact hetzelfde staat als het omgekeerde van
waar de Vlaming voor stemde. De Vlaming wou
een Vlaamse en rechtse weg inslaan, maar de
paarsgroene karavaan van maar liefst 7 partijen
hobbelt rustig maar vastberaden de volledig
andere richting uit.
Deze 20 ministers en staatssecretarissen onder
leiding van Alexander De Croo (Open Vld)
hebben naast hun gezamenlijk maandelijks loon
van 420.000 euro maar één gemeenschappelijke
drijfveer: angst voor de kiezer. Angst voor u. Maar
vergis u niet, want wat paarsgroen plant, is het
slechtste nieuws voor Vlaanderen sinds oud-premier
Guy Verhofstadt (niet toevallig ook Open Vld).

De miljardentransfers naar Wallonië worden
gebetonneerd, de pensioenleeftijd blijft op 67
jaar, het zogenaamde ‘niet-bindende’ Marrakeshimmigratiepact wordt de officiële leidraad van
deze regering van De Croo en co... En wanneer
paarsgroen de kerncentrales sluit zal uw
energiefactuur de pan uit swingen.
Onze boodschap is echter duidelijk: deze linkse
en door de Franstaligen gedomineerde coalitie is
niet onze regering. Dit is niet de regering van de
Vlaming, en dit is zeker niet de regering van het
Vlaams Belang. De rekening volgt gegarandeerd
in 2024 - en als het aan ons ligt nog vroeger dan
dat.
Wij zullen niet opgeven en deze paarsgroene
monstercoalitie bekampen, te land, ter zee en in
de lucht.

Tom Van Grieken
Voorzitter

Registreer u als kiezer!
U kan zich nu registreren als Vlaams Belang-kiezer
via vlaamsbelang.org/doemee.
Als u zich voor 31 december registreert, krijgt u van
ons een gratis mondmasker opgestuurd.
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