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VLAAMS BELANG

We leven momenteel in onzekere tijden. 
Het coronavirus sloeg genadeloos toe. 
We moeten ons aanpassen aan nooit 
geziene maatregelen, die bovendien 
dag na dag veranderen.
 
Op het moment dat ik dit voorwoord 
schrijf, zitten we midden in de tweede 
golf van de pandemie. Laten we 
hopen dat de getroffen maatregelen 
het gewenste resultaat hebben. En 
dat we stilaan terugkeren naar een 
meer normale manier van leven, met 
ontmoetingen tussen vrienden en 
familie, met uitstapjes, een dagje lokaal 
winkelen, café- en restaurantbezoek,...
 
Ik wil van dit voorwoord gebruik 
maken om, ook in naam van het 
bestuur, iedereen te bedanken die zich 
tijdens deze crisis heeft ingezet. 
Iedereen. Zij die inspanningen 
leverden, broodnodig voor de 
gezondheid van ons allen. Maar 

ook zij die onze economie draaiend 
hielden... 
 
En ook op politiek vlak diende er 
verder gewerkt te worden om uw Lierse 
en Hooiktse belangen te verdedigen. 
De gemeenteraadsleden van Vlaams 
Belang zijn zich tijdens deze crisis 
blijven inzetten om uw stem te laten 
horen. Verder in dit blad vindt U 
hierover meer. Zo ging het stadsbestuur 
onder meer in op de vraag van Vlaams 
Belang om de (digitale) gemeenteraden 
rechtstreeks uit te zenden via Youtube. 
Hoewel er nog heel wat werk is aan 
de kwaliteit ervan, is hiermee één van 
onze programmapunten uitgevoerd. 
 
Het politiek gebeuren wordt 
daardoor dichter bij de Lierenaars en 
Hooiktenaars gebracht, en er komt 
meteen meer transparantie in het 
beleid. Ik hoop dat het stadsbestuur 
deze transparantie ook na coronatijden 

zal kunnen blijven behouden.
 
Houd het veilig en gezond, koop lokaal 
en bezoek onze horecazaken!
 

Bart Verhoeven
Afdelingsvoorzitter Lier - Hooikt
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LIER-HOOIKT

ONZEKERE TIJDEN



 
Gemeenteraadslid Heidi Van 
den Bergh stelde zowel in de 
gemeenteraad van december 2019 
als van april 2020 vragen over de 
inrichting van een extra hondenweide 
binnen de stadskern.
 
In december 2019 antwoordde 
schepen Rik Pets (N-VA) dat het 
schepencollege al geruime tijd 
verschillende opties bekeek en dat 
de Dungelhoeffsite als finale locatie 
werd uitgekozen.
 
Hoewel hiervoor negatief advies 
werd verleend, zowel door Solag als 
door de groendienst, en hoewel er 
geen degelijk participatietraject was, 
bleef schepen Pets vasthouden aan 
deze locatie. Via pers en haar lokaal 
blad bevestigde N-VA het (fake-)
nieuws dat er daar een hondenweide 
zou komen.
 
Een bevraging bij de buurtbewoners 
had echter als resultaat dat de 
Dungelhoeff als locatie voor een 
hondenweide alsnog werd afgevoerd.
In zijn antwoord van april jl. 
moest schepen Wollants (N-VA) 
de toezeggingen van zijn collega 
dan ook herroepen. Er zal een 
hondenweide ingericht worden in 
het landschapspark 'Pallieterland'. 
Eindelijk komt er dus een extra 
losloopzone voor honden, zoals al 
langer gevraagd werd door Vlaams 
Belang.
 
In plaats van eerst het participatietraject 
af te werken en in plaats van te 
luisteren naar adviesraden en 
buurtbewoners, koos N-VA ervoor 
om vals nieuws te verspreiden 
en aan aankondigingspolitiek te 
doen. Er is nog veel werk voor het 
schepencollege om de beloofde 
participatie waar te maken. 
 
Dierenwelzijn is een belangrijk 
onderdeel van het Vlaams Belang-
programma en gemeenteraadslid 
Van den Bergh zal zich hiervoor ook 
de komende jaren verder blijven 
inzetten.

Eind vorig jaar lanceerde 
Vlaams Belang fractieleider 
Bart Verhoeven tijdens de 
gemeenteraad het voorstel om ook in 
Lier de ED-kaart te aanvaarden. De 
European Disability Card stimuleert 
de toegang van personen met een 
handicap tot culturele, sportieve en 
vrijetijdsactiviteiten.
 
Meer dan 54.000 mensen met 
een beperking hebben de ED-kaart 
intussen aangevraagd, die in heel 

wat Europese landen ondertussen 
erkend is. Ze laat hen op heel 
eenvoudige manier toe hun handicap 
aan te tonen aan de deelnemende 
musea, theaters, pretparken, 
culturele centra,...
 
Het Lierse stadsbestuur ging in op 
de vraag van Vlaams Belang, en 
personen met een handicap krijgen 
met de ED-kaart nu dezelfde korting 
of voordelen als wie een UITPAS met 
kansentarief heeft.  

Is het einde van de wateroverlast 
in de Mallekotstraat 
eindelijk in zicht? Vlaams 
Belang gemeenteraadslid 
Ella Cornelis plaatste de 
waterellende van de bewoners 
al meermaals op de agenda van 
de gemeenteraad. 
 
Ook op de agenda van de 
gemeenteraad van juni. Toen, 
na de hevige regenbui van 
17 juni, de bewoners 
van de Mallekotstraat 
opnieuw met man en 
macht moesten werken 
om te beletten dat het 
water in de huizen 
zou binnenlopen. 
 In zijn antwoord 

verklaarde de betrokken 
schepen dat het dossier met 
de oplossing klaar is, en 
er offertes aangevraagd 
werden. Wanneer deze 
offertes binnen zijn en de 
budgetten goedgekeurd 

worden, kan er op korte 
termijn aan de werken 

begonnen worden.
 
Vlaams Belang zal 
dit dossier verder 
blijven opvolgen 
en hoopt dat 
hiermee eindelijk 
een einde aan de 
waterellende komt. 

Hondenweide

Europese gehandicaptenkaart dankzij 
Vlaams Belang ook in Lier welkom 

Wateroverlast Mallekotstraat:
Oplossing in zicht?



Terwijl er jaarlijks in Vlaanderen 
honderden miljoenen vloeien naar 
asielbeleid, wordt de rusthuisfactuur 
in heel wat gemeenten en steden nog 
steeds doorgeschoven naar kinderen. 
Ook in Lier. Onaanvaardbaar!
 
Het is de taak van de overheid om 
ervoor te zorgen dat ouderen, die 
hun hele leven sociale bijdragen 
en belastingen betaalden, hun 
rusthuisfactuur kunnen betalen zonder 
dat hun kinderen hiervoor worden 
aangesproken om bij te passen.
 
Nadat de onderhoudsplicht werd 
besproken in de commissie sociale 
zaken van februari 2020 en geen 
logisch verlengstuk kreeg in de 
daaropvolgende gemeenteraden, 
bracht Vlaams Belang-
gemeenteraadslid Walter Marien 
het voorstel dan ook ter stemming 
in de gemeenteraadszitting van juni 
om in Lier en Koningshooikt een 
einde te maken aan deze asociale 
maatregel.
 
Vlaams Belang stelde een algemene 
vrijstelling van de onderhoudsplicht 
voor bij opname van bejaarden in een 

woonzorgcentrum zodat de kosten niet 
teruggevorderd worden. 
 
Enkel sp.a en Groen-Lier&Ko steunden 
het voorstel.
 
N-VA, Open Vld en CD&V stemden 
tegen, hoewel geen van allen er in 
slaagden om dit stemgedrag met een 
onderbouwd argument te verdedigen 
tijdens  het debat voorafgaand 
aan de stemming. Het belangrijkste 
tegenargument, de vrees voor misbruik, 
wordt niet gestaafd door de praktijk.
 
Hart voor de Burger toonde helemaal 
geen hart voor deze sociale en 
rechtvaardige maatregel, en verliet 
vroegtijdig de (digitale) gemeenteraad.
 
Zoals ouders de morele plicht hebben 
om voor hun kinderen te zorgen als 
zij klein en hulpbehoevend zijn, zo 
hebben kinderen de morele plicht om 
voor hun bejaarde of hulpbehoevende 
ouders te zorgen. 
 
Maar die morele plicht tot familiale 
solidariteit is nog wel wat anders 
dan een door de staat opgelegde 
onderhoudsplicht.

Vlaams Belang Lier-Koningshooikt 
betreurt dan ook het stemgedrag 
van N-VA, Open Vld, CD&V en de 
desinteresse vanuit HvB.
 
Voor wie een Vlaams, solidair en 
rechtvaardig Lier en Hooikt wil, met 
een hart voor ONZE mensen, is en blijft 
Vlaams Belang het énige alternatief! 
 

Walter Marien
Gemeenteraadslid

Afschaffing onderhoudsplicht kinderen
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Tom Van Grieken
Voorzitter

Tom Van Grieken
Voorzitter

Ons land is verwikkeld in een zeer grote crisis. 
Een dodelijke ziekte heeft alles verlamd. Allicht 
is dit de grootste ramp voor onze gemeenschap 
sinds WOII. Maar nationalisten onderscheiden 
zich in moeilijke tijden. Nu meer dan ooit, 
ben ik trots om Vlaming te zijn. Ik ben trots 
om Vlaming te zijn net als al onze mensen in 
de zorg, bij de politie en brandweer, bij de 
vuilnisophaling, in de supermarkten, in de 
transport enzoverder. En daarom, voor die 
mensen in het bijzonder, zal het Vlaams Belang 
nooit opgeven.

De Belgische regering Wilmès I beweerde klaar 
te zijn voor deze crisis. De afgelopen weken 
en maanden bewees ze maar één ding: dat ze 
niet klaar was. Intussen is de regering ‘Wilmès 
II’ ingezworen. Ze is gebouwd op achterbaks 
gekonkel en heeft cynische zelfbediening als 
doel. De liberalen hebben zoveel mogelijk 
postjes uit de coronabrand gesleept en de PS 
heeft een regering zonder N-VA gekregen. De 
enigen die achterblijven zijn de Vlamingen en 
de meer dan 800.000 kiezers van het Vlaams 
Belang in het bijzonder. Zij kregen zelfs 
geen erkenning van Wilmès, laat staan een 
uitnodiging om geraadpleegd te worden in 
haar ‘superkern’, een zoveelste ondoorzichtig 
orgaan in het ondoorzichtig kluwen dat België 
is.

Maar tussen al het politieke geknoei en 
opportunisme wil ik ook gebruik maken van dit 
blad om al onze mensen, die ondanks moeilijke 
omstandigheden zijn blijven doorwerken, te 

bedanken en een hart onder de riem te steken. 
Uiteraard de dokters en de verpleegkundigen 
in de zorg, maar ook de gezonde jongeren 
die winkelen voor hun grootouders, de 
vuilnismannen die nog steeds het afval komen 
ophalen, de dokwerkers die de bevoorrading 
in stand houden… De lijst is lang. Allemaal 
zijn ze het hart van Vlaanderen. Het Vlaams 
Belang wil ervoor zorgen dat dit onverminderd 
blijft kloppen.

Daarom blijft onze partij niet stilstaan, zeker 
nu. Onze partij was de eerste die aan de kar 
trok voor een doortastend en duidelijk beleid 
tijdens de coronacrisis om onze mensen te 
beschermen en onze partij zal er ook na de 
crisis zijn om onze mensen te beschermen, ook 
tegen gevaren die niet de vorm van een virus 
hebben. Ondanks deze duistere tijden, of in 
feite zelfs dankzij, durf ik vandaag meer dan 
ooit zeggen dat ik trots ben om Vlaming te zijn. 
Dank jullie allen.

TROTS OM 
VLAMING TE ZIJN, 

NU MEER DAN OOIT
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