
Verkiezingen 2018:
onze speerpunten

Di(e)ftar in 2017 = 
120 ton sluikstort
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Lier - Koningshooikt

Beste Lierenaar en Hooiktenaar, binnen 
enkele maanden heeft u de kaarten 
opnieuw in handen. En het zijn de 
kaarten die u legt, die zullen bepalen 
hoe Lier en Koningshooikt verder zullen 
evolueren.

De huidige meerderheidspartijen N-VA 
en Open VLD hebben u de afgelopen 
zes jaar méér sluikstort, méér armoede, 
méér leefloners, méér leegstand, méér 
megalomane projecten gegeven. Ze kozen 
er bewust voor om geen geld te steken 
in het broodnodige onderhoud van ons 
patrimonium, en schuiven zo de rekening 
door naar de volgende bestuursploeg.

Wilt u de komende zes jaren nog méér 
sluikstort? Nog méér armoede? Nog méér 
leefloners? Nog méér leegstand? Nog 
méér megalomane projecten? Zo ja, dan 
stemt u best opnieuw voor de huidige 
meerderheidspartijen.

Maar het kan ook anders. Het Vlaams 
Belang benoemt de zaken immers zoals 
ze zijn, zoekt de oorzaken en geeft 
realistische oplossingen. Het Vlaams 
Belang doet wat het zegt, en dit al meer 
dan 40 jaar, zonder u, de kiezer, ooit 
bedrogen te hebben. Geen enkele partij 
doet het ons na.

U heeft de kaarten in handen, u kan in 
oktober mee bepalen of u gaat voor 'meer 
van hetzelfde', of u gaat voor 'ander en 
beter', voor Vlaams Belang.

Maak er, samen met mij en onze ploeg, 
een oorverdovend 'ANDER EN BETER' 
van!

Bart Verhoeven
Voorzitter VB Lier - Koningshooikt

Ander en beter



Een hart voor ONZE mensen
Onder de slagzin ‘een hart voor ónze 
mensen’ deelden mandatarissen en 
militanten van het Vlaams Belang 
Lier – Koningshooikt hartsnoepjes 
uit tijdens de zaterdagse markt. Dit 
om onze sociale eisen in de verf te 
zetten.

Terwijl er steeds meer bespaard wordt 
op kap van onze gepensioneerden, 
zwakkeren en hulpbehoevenden 
staat er geen maat op de oplopende 
immigratiekosten. Het mes snijdt zo 
diep dat de pensioenen in dit land 
40 procent lager liggen dan in onze 
buurlanden. Zo is ook het aantal 
senioren dat de rusthuisfactuur niet 

meer kan betalen met een derde  
gestegen en leeft 1 op 7 landgenoten in 
armoede.
Intussen is er wel geld voor immigranten 
die nooit 1 euro hebben bijgedragen. 
Immigratie kost elke Lierenaar en 
Hooiktenaar jaarlijks 987 euro!

Het Vlaams Belang becijferde dat we 
met dat geld de armtierige pensioenen 
met 150 euro kunnen doen stijgen, de 
rusthuisfactuur halveren en de tarieven 
in de voor- en naschoolse kinderopvang 
met 30% doen dalen. 
Op voorwaarde dat we stoppen het 
OCMW van de wereld te spelen 
natuurlijk.

Inzameling groenafval
Gemeenteraadslid Ella Cornelis 
interpelleerde het schepencollege 
in verband met de verwerking van 
het groenafval van de Lierenaars en 
Hooiktenaars.

Lier behoort immers tot één van de 
groencompostregio’s,  waar de inzameling 
van groenafval prioritair zou moeten zijn 
en er maximaal ingezet dient te worden 
op het composteren van GFT-afval in de 
eigen tuin.

Zeer mooi op papier, maar in realiteit 
zien we toch iets heel anders in Lier. 
De bewoners van appartementen 
en kleine woningen zonder tuin, 
kunnen hun afval enkel kwijt via de 
peperdure OCT’s. De twee huidige 
wijkcomposteringssites zijn bovendien 

volstrekt ontoereikend.

In twee op de drie  gemeenten in 
Vlaanderen wordt GFT-afval opgehaald. 
Echter niet in Lier.

Ondanks dat Vlaams parlementslid Bart 
Nevens (N-VA) in november 2017 nog 
opriep gemeenten te verplichten GFT-
afval in te zamelen, weigert N-VA schepen 
Herijgers dit in Lier te organiseren na 
een vraag van het Vlaams Belang. Alweer 
blijkt er een groot verschil te zijn tussen 
wat N-VA predikt en wat het 
doet.

Gelukkig kan u in 
oktober kiezen voor 
ander en beter. Voor 
Vlaams Belang.

Een schriftelijke vraag van het Vlaams 
Belang,  in verband met de opgehaalde 
hoeveelheid sluikstort in 2017 en de 
kostprijs hiervan, bleef onbeantwoord. 
Pas na het versturen van een 
persmededeling  en een telefoontje 
van de krant kon de stad Lier plots wél 
de cijfers bekend maken.

En die cijfers liegen er niet om! Vorig 
jaar haalde de stad Lier maar liefst 
120 ton zwerfvuil/sluikstort op. Dat 
betekent een extra kost van 107.768 
euro die de Lierse belastingbetaler mag 
ophoesten aan opruimingskosten.

De massa sluikstort neemt dus na al 
die jaren van Di(e)ftar niet af. Voor  
het Vlaams Belang blijft de oorzaak 
hiervan de vele mankementen aan de 
OCT’s en de veel te hoge kostprijs. 
Als enige Lierse partij, die zich 
van in het begin verzette tegen het 
Di(e)ftar-systeem, zeggen wij ook 
vandaag klaar en duidelijk neen 
tegen een verlenging in 2021 van de 
beheersoverdracht met Ivarem!

Het Vlaams Belang Lier-
Koningshooikt pleit ervoor om, 
nadat de beheersovereenkomst 
afgelopen is, de OCT’s te vervangen 
door afvalcontainers die zonder 
badge opengaan en waar ook grote 
zakken probleemloos inpassen, zodat 
verstoppingen vermeden worden.  
Met het verwijderen van het badge-
systeem behoren de vele problemen 
met de elektronica en software 
tot het verleden. De Lierenaars en 
Hooiktenaars betalen dan jaarlijks een 
vaste afvalbijdrage.

Eenvoudiger, goedkoper en 
niemand die nog een reden heeft om 
te sluikstorten!

Anders en beter dus!

Di(e)ftar



Perrum autem serspis est, imag

Onze stad, onze mensen, onze toekomst
Het Vlaams Belang stelt een realistisch 
programma voor dat resoluut kiest 
voor onze stad, onze mensen en onze 
toekomst. Wie het kiezersbedrog beu is, 
wie 'meer van hetzelfde' beu is, wie 'eigen 
volk laatst beu is, kiest in oktober voor 
ander en beter. Kiest voor het Vlaams 
Belang, de enige betrouwbare optie voor 
wie écht verandering wil! Hieronder 
geven we enkele speerpunten uit  ons 
verkiezingsprogramma voor een 'ander 
en beter' Lier en Hooikt. Ons volledige 
programma kan je vinden op onze 
verkiezingswebstek:

https://lier.vlaamsbelang.org

 Herkenbaar Lier en Hooikt
✔ Binnen de wettelijke mogelijkheden  
 bij sociale huisvesting voorrang aan  
 personen die enkel over onze  
 nationaliteit beschikken
✔ Geen subsidies of faciliteiten voor  
 verenigingen of initiatieven die de  
 islam promoten
✔ Aanmoedigen van Nederlandstalige  
 benamingen nieuwe handelszaken

 Democratisch Lier en Hooikt
✔ Zittingen van gemeenteraad worden  
 via 'livestream' uitgezonden
✔ Gedaan met schijninspraak! Lierenaars  
 en Hooiktenaars krijgen echte  
 inspraak, aan kwaliteitsparameters  
 verbonden
✔ Bibliotheek bevorderen tot  
 informatieknooppunt
✔ Oprichting Liers jeugdforum 

 Goed georganiseerd Lier en Hooikt
✔ Maximaal vijf schepenfuncties  
 met welomlijnde en heldere  
 bevoegdheidspakketten
✔ Meer aandacht voor ons patrimonium
✔ Stadskantoor ook open op  
 zaterdagvoormiddag
✔ Geen stijging van de belastingen

 Welvarend Lier en Hooikt
✔ Aanstellen van een volwaardige  
 centrummanager
✔ Invoeren van een eerlijke  
 leegstandsbelasting
✔ Enkele 'Shop&Go' plaatsen voor kort  
 parkeren nabij winkels
✔ Instappen in Smart City App
✔ Bereikbaarheid garanderen

 Veilig Lier en Hooikt
✔ Nultolerantie voor vandalisme, drugs  
 en werkelijke overlast
✔ Uitbreiding van de voet- en 
 fietspatrouilles
✔ Meer controles op snelheid in 30km  
 zone en het fietsen op het voetpad

 Sociaal Lier en Hooikt
✔ Actief opsporen van armoede
✔ Uitbouw en degelijke organistaie van  
 de lokale welzijnsdienst
✔ Bijzondere aandacht voor  
 hulpbehoevende senioren
✔ Oprichting Lierse dienst dierenwelzijn

 Veilig, vlot bereikbaar Lier en Hooikt
✔ De knip verdwijnt volledig, de Grote  
 Markt wordt doorrijdbaar in beide  

 richtingen aan de voorkant van het  
 stadhuis
✔ Goederendepot aan stadsrand  
 en distributie naar centrum met  
 milieuvriendelijke kleine voertuigen
✔ Binnen de Ring geen zwaar verkeer  
 tijdens begin en einde schooluren
✔ Invoering van 'vierkant groen' op  
 drukke en gevaarlijke kruispunten
✔ Meer aandacht aan het fietscomfort

 Proper en gezond Lier en Hooikt
✔ Oprichten van een snelle  
 interventieploeg die waakt over de  
 netheid  van de stad
✔ Stopzetting van het Diftar-systeem na  
 het beëindigen van de  
 beheersoverdracht
✔ Bijkomende (goed onderhouden)  
 hondenweiden
✔ Bewaren van open ruimtes en  
 natuurlijke structuren
✔ Geen wildgroei van appartementen  
 onder de noemer van 'inbreiding'
✔ Traditionele vuilnisbakjes worden  
 vervangen door 'slimme vuilnisbakken'

 Leerrijk, ontspannend en vooral  
 plezant Lier en Koningshooikt
✔ Aanleg van meer en beter uitgeruste  
 sportvelden
✔ Betere accomodaties voor  
 jeugdbewegingen
✔ Meer ondersteuning voor aankomend  
 talent, kunstenaars en initiatieven als  
 'Artafact'
✔ Opwaardering van het momenteel  
 verwaarloosde Fort van Lier



Een greep uit de  
immigratiefactuur 

Asielopvang:  € 1,3 miljardVreemdelingen in  gevangenissen:  € 260 miljoenSociale woningen  voor vreemdelingen:  € 375 miljoenLeefloon asielzoekers:  € 188 miljoenMoslimaanslagen:  € 4,7 miljard Werkloosheidsuitkeringen  aan vreemdelingen:  € 808 miljoen

Bron: VBO, begroting 2017, POD Maatschappelijke integratie, 
FOD werkgelegenheid, Agentschap Binnenlands bestuur

www.vlaamsbelang.org | 02 219 60 09 | facebook.com/vlbelang  twitter.com/vlbelang 

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar 

0468 22 11 33 en ontvang een 
gratis proefpakket en onze  
immigratiebrochure. 

 Surf naar 
vlaamsbelang.org/lidworden

Mail naar  
info@vlaamsbelang.org

ONS LAND  
ONZE MENSEN  
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid? 
De immigratiefactuur liep afgelo-
pen jaar op tot 7,2 miljard euro. 
Dat is 987 euro per Vlaming. In-
tussen bespaart de regering op de 
kap van gepensioneerden, zwak-
keren en hulpbehoevenden. Meer 
dan ooit tonen de feiten aan dat 
massa-immigratie en sociale recht-
vaardigheid onverenigbaar zijn.

Terwijl onder deze regering op een 
jaar tijd 136.000 migranten het 
land binnenkwamen en de uitke-
ringen aan asielzoekers met 114 
procent stegen, sneed men steeds 
dieper in het vel van de modale 
burger. Langer werken, een in-

dexsprong, verhoogde 
taksen op water en 
elektriciteit. De N-VA 
stelde zelfs voor om 
knieprotheses niet 
meer terug te betalen.

 Intussen liggen 
de pensioe-
nen 40 pro-
cent lager  
dan in onze 

buurlanden, is het aan-
tal senioren dat de rust-
huisfactuur niet meer 
kan betalen met een 
derde gestegen en leeft 
1 op 7 landgenoten in 
armoede.  

Massa- 
immigratie  
Sociale  
rechtvaardigheid
Het Vlaams Belang 
verwerpt het links 
model van open 
grenzen en een open 
sociale zekerheid omdat het onbe-
taalbaar is. Maar het verwerpt ook 
het N-VA-model van feitelijke open 

grenzen met 
besparingen 
op de kap van 
onze eigen 
mensen om-
dat het onaan-
vaardbaar is.

Onze economie 
is sterk genoeg 
om een stevige 
sociale zeker-
heid te garan-
deren. Niet om 
het OCMW van 
de hele wereld te 
blijven spelen.

Tom Van Grieken 
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke 
Vlaming 987 euro per jaar”


