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Wakker worden
Het startschot voor de kiescampagne van
oktober 2018 is gegeven en zie...
Hoe plots alle politieke partijen wakker
worden en in actie schieten. Met onder
andere geschenkjes uit te delen aan
onze schoolgaande kinderen, van een
fietslichtje tot zelfs een heuse fietsbel.
Onze kinderen kunnen er maar blij mee
zijn, denk ik dan. Hoewel ik van harte
hoop dat ze al een fietsbel en fietslicht
hadden toen ze voorbij de pas ontwaakte
politici reden.
Na een winterslaap van vijf jaar,
worden deze partijen wakker in totale
onwetendheid. Ze zijn zich niet bewust
van wat de Lierenaars en Hooiktenaars
verwachten.
Plots doet uw mening er weer eventjes toe.
Ze gaan komen vragen wat u belangrijk
vindt, om basis daarvan hun programma
samen te stellen. Van CD&V over Open
VLD, sp.a en Groen-Lier&Ko tot en
met de communisten van de PVDA. Ze
zullen allemaal naar u luisteren. Tot na
de gemeenteraadsverkiezingen uiteraard,
want dan doet u er voor zes jaar alweer
niet meer toe.

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

Gelukkig is er het Vlaams Belang. Wij
hoeven niet iedere deur plat te lopen om
te weten wat er leeft onder de Lierenaars
en Hooiktenaars. Wij praten tenslotte
iedere dag met elkaar op straat, in de
winkel, aan de toog, in de sportclub,...
Onze mandatarissen zijn de afgelopen
vijf jaar dan ook iedere dag voor uw
belangen opgekomen.
Het Vlaams Belang was elke dag
klaarwakker!
Bart Verhoeven
Voorzitter VB Lier - Koningshooikt

Open VLD: oude wijn
in oude zakken l

Leegstand stijgt met
meer dan 40%

Winkelleegstand stijgt
met meer dan 40%

Het valt de Lierenaar op dat steeds
meer handelszaken verdwijnen en
winkelpanden leeg staan. Alleen het
stadsbestuur blijft de ogen sluiten voor
de werkelijkheid.

Tijdens deze legislatuur (20132017) nam het aantal leegstaande
handelspanden toe met meer dan
40%.
Wie de problemen niet durft
erkennen, kan ze ook niet oplossen.
Wie de problemen niet durft
benoemen, wordt zelf een deel van
het probleem!

In 2015 voerde onze partij een grote
campagne om de massale leegstand
aan te klagen, en hielden we een
uitgebreide rondvraag onder de
handelaars. Rekening houdend met de
opmerkingen en argumenten uit deze
bevraging lanceerde Vlaams Belang in
2016 zijn 'Handelsplan 20-18'.
Dit plan kende een ruime verspreiding
en werd goed onthaald. N-VA en
Open VLD beslisten echter om géén
gebruik te maken van de positieve
voorstellen, die erin gedaan werden...
Van niet één!

Leegstand steeg tussen 2013 en 2017 met 40%
De verandering werkt... niet!

Er is én er komt geen verandering meer
met N-VA en Open VLD aan het roer
van onze stad.
Het stadsbestuur blijft immers de ogen
sluiten voor de werkelijkheid in de
Lierse winkelstraten.
De constante goednieuwsshow is dan
ook één grote farce.
Vlaams Belang Lier - Koningshooikt
bracht al in 2014 een horecaplan uit.

Het resultaat van die starre houding
is duidelijk te zien in de Lierse
winkelstraten
en
de
jaarlijkse
leegstandcijfers liegen er niet om.
Om
dit
non-beleid
inzake
detailhandel aan te klagen en de 'fake
news' ballon te doorprikken, voerden
militanten actie met een campagneterras tijdens Boulevard Gommaar
en werden 5000 pamfletten gebust.

Campagne-terras 'Middenstand kreunt'

Hoop
doet leven
Vlaams Belang raadslid Ella Cornelis
stelde tijdens de gemeenteraad van
oktober enkele pertinente vragen
over de schandalige toestand van de
achterliggende zone Gaslei.
Zo is er nog steeds sprake van
afgebrokkelde muren, openingen in
afsluitingen en - al dan niet tijdelijk gestutte muren.
Schepen Wollants (N-VA) sprak zijn
hoop uit dat er tegen het voorjaar van
2018 een concrete oplossing zou zijn.
Een oplossing die dan gedragen zou
zijn door zowel de projectontwikkelaar,
de bewoners van de 'Gassite' en de
bewoners van de Gaslei.
Vlaams Belang gemeenteradslid Ella
Cornelis zal dit dossier verder op de
voet volgen om erop toe te kijken dat
het niet bij hoop blijft, en er volgend
voorjaar inderdaad eindelijk een
oplossing zal komen.
Van hoop alleen kan men tenslotte
niet leven...

Open VLD: oude wijn in oude zakken
"Jobs, jobs, jobs: dat is de realiteit"
toeterde premier Charles Michel
tijdens zijn "State of the Union" begin
oktober.
In Lier is er van die "jobs, jobs, jobs" alvast
niet veel te merken. Onder het beleid
van OCMW-voorzitter en schepen van
Sociale Zaken Marleen Vanderpoorten
(Open-VLD) is het aantal leefloners met
maar liefst 60% gestegen.
Lier heeft vandaag dubbel zoveel leefloners
dan vergelijkbare middelgrote steden
(Belfius-indeling) en in vergelijking met

het Vlaams Gewest.
Eén van de redenen die schepen
Vanderpoorten hiervoor aangeeft, is de
toename van asielzoekers.
Bizar, want was het niet Open VLDvoorzitter Gwendolyn Rutten die eerder
verklaarde dat deze mensen bijna allemaal
hoogopgeleide personen waren die onze
pensioenen zouden gaan betalen?

Vanderpoorten haar zogenaamde ambitie
nooit waargemaakt.

"Lier moet veel meer ambitie tonen",
zei schepen Vanderpoorten tijdens
haar aankondiging om voor het
burgemeesterschap te gaan in 2018.
Vraag blijft waarom heeft schepen

Laat u dus niet vangen in 2018. Deze
wijn wordt écht niet beter met de jaren...

Als voormalig burgemeester heeft Marleen
Vanderpoorten onze stad opgezadeld met
een immense schuldenberg. Als huidig
OCMW-voorzitter en schepen van
Sociale Zaken laat zij een sociaal kerhof
achter van leefloners en armoede.

Olivier Peeters
Fractievoorzitter

Bron: POD Maatschappelijke Integratie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018:
Bart Verhoeven wordt lijsttrekker
méér werkloosheid, méér leegstand,
méér sluikstort en méér mobiliteitschaos.
Wie échte verandering wil, zal in 2018
moeten kiezen voor een rechtlijnige partij
als het Vlaams Belang. Een partij zonder
januskop, die zegt waar het op staat en
voor en na de verkiezingen hetzelfde
programma nastreeft."

Bart Verhoeven wordt lijsttrekker
voor de gemeenteraadsverkiezingen
van oktober 2018. Hij is 43 jaar,
gehuwd en vader van twee kinderen.
Hij heeft reeds meer dan tien jaar een
handelszaak in het centrum van Lier
en heeft een onomwonden Vlaams en
rechts ideologisch profiel.
Sinds januari 2015 is Bart Verhoeven
voorzitter van de Lierse Vlaams Belangafdeling, een taak die hij gedreven
uitvoert.
Bart voelt via zijn dagelijkse contacten
met zowel collega-handelaars als met
Lierenaars en toeristen zeer goed aan
wat er leeft in de stad.

Hoe kan u Bart contacteren?
Bart is strijdvaardig: "Het kan en het
moet anders. De inwoners van Lier en
Koningshooikt verdienen beter dan de
puinhopen van gebroken beloften die
het stadsbestuur gecreërd heeft. Het
beleid van N-VA en Open VLD in deze
legislatuur resulteerde in méér armoede,

Tel.: 0496/28.32.06
Mail: bartverhoeven@hotmail.be
Facebook: facebook.com/
bart.verhoeven.524
Twitter: @BartVerhoeven5

“Verrassende ideeën”

Traagste groeier

- Het Laatste Nieuws -

Terwijl N-VA-minister Johan Van
Overtveldt zich om de haverklap op de borst klopt met de
economische groei van ons
land, blijkt uit cijfers van Eurostat dat België de traagste
groeier is van de eurozone.
Zelfs Portugal, Spanje en Italië
geven ons het nakijken. Ook
de jobcreatie, de topprioriteit van de federale regering, is kleiner dan in de
rest van de eurozone.

Overal komen mensen in opstand tegen het establishment. Ze hebben
genoeg van massa-immigratie, globalisering en politieke correctheid.
Ze krijgen geen gehoor bij de traditionele partijen. De gewone man
en vrouw voelen zich verraden. Tom Van
Grieken reikt in zijn eerste boek concrete
oplossingen aan en formuleert een helder
alternatief. Wie beter wil begrijpen waar
de politieke strijd van de komende twintig
jaar over zal gaan, moet dit boek lezen.
Dit boek zet aan tot actie.
Neem de toekomst in eigen handen!

Te koop via de betere boekhandel of via

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3 ● 352 blz. ● 19,95 euro

Belgenfabriek draait verder

Voordeelkaart
Nog steeds kan een vreemdeling
die in Vlaanderen woont ‘Belg’

worden zonder één woord Nederlands te spreken. Bovendien wordt
de dubbele nationaliteit nog altijd
toegestaan en hoeft de ‘kandidaatBelg’ niet eens te slagen voor een
burgerschapsexamen. Door deze
lakse politiek wordt de nationaliteit
feitelijk gedegradeerd tot een voordeelkaart voor de nv België.
Het Vlaams Belang wil dat eindelijk duidelijke en strikte voorwaarden verbonden worden aan het
verwerven van de nationaliteit.
Net zoals in de school de diploma’s niet worden uitgereikt aan
het begin van het schooljaar, maar
pas nadat de examens succesvol

Kies samen met het Vlaams Belang
naar
een
g
van
0468 22 11 33 en ont
gratis proefpakket en onze
immigratiebrochure.

 SMS “Info + naam en adres”

werden afgelegd, dient de nationaliteit de bekroning te zijn van
een geslaagd integratieproces en
niet omgekeerd.

Nieuwe Belgen

Alle hoeraberichten ten spijt, blijft
de beruchte ‘Belgenfabriek’ onverminderd verder draaien. Vorig jaar
kregen niet minder dan 41.459
vreemdelingen een Belgische identiteitskaart in de schoot geworpen. Dat
is een stijging van liefst 58 procent
in vergelijking met het jaar voordien
en meteen het hoogste aantal sinds
2002. Deze evolutie hoeft niet te
verbazen. De voorwaarden om een
Belgische identiteitskaart te bemachtigen, zijn immers extreem laks.
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26.238
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voor onze toekomst!
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