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INLEIDING

Zondag 14 oktober 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Belangrijke verkiezingen 
omdat ze opnieuw voor 6 jaar vastleggen wie er onze stad gaat besturen,  met welk 

programma. 

Eind 2018 zullen de liberalen onze stad 36 jaar bestuurd hebben. Ik zelf zal dan 30 jaar 
deel uitmaken van het Lierse schepencollege.

Op 14 oktober zal ik opnieuw de lijst van Open Vld trekken en voluit voor het 
burgemeesterschap gaan. Na al die jaren een goed idee? Ik moet eerlijk toegeven dat ik 
even getwijfeld heb. Maar nu ben ik er helemaal van overtuigd dat ik onze lijst wil en moet 
trekken. 

Ik wil mijn ervaring ten dienste stellen van mijn partij en van mijn stad. Mijn opvolgers 
wil ik uitdrukkelijk helpen de kans te grijpen om de authentieke liberale stempel op Lier te 
blijven drukken en tegelijkertijd te zorgen voor modernisering. Nieuwe tijden tegemoet, 
met nieuwe uitdagingen en nieuwe ideeën. 

Ik heb daarenboven een sterke ploeg rond mij: loyale collega’s in het schepencollege en de 
gemeenteraad, een enthousiast en ambitieus partijbestuur en gemotiveerde nieuwkomers.

Het proces van de voorbije 30 jaar ga ik in deze tekst en in dit boekje niet maken. Ik stel 
alleen vast dat zowat alles wat vandaag in Lier en Koningshooikt te zien en te beleven valt, 
er gekomen is door onze liberale visie, inbreng en inzet. Ik heb bestuurd met 5 colleges 
van verschillende, soms zeer verscheiden samenstelling. Elk college heeft goed werk 
geleverd en elk college heeft af en toe een steek laten vallen. Over alle partijgrenzen heen, 
leeft immers als rode draad de liefde voor en de fierheid over onze stad. Die overwinnen 
uiteindelijk veel meningsverschillen. 

We hebben in al deze jaren “Lier meer allure gegeven”, zeker ! Maar we hebben Lier 
ook moderner en meer open gemaakt. Aantrekkelijk voor bezoekers die mij er vaak op 
aanspreken. Ze vinden Lier aangenaam en lieflijk door de combinatie van veel groen en 
water, mooie monumenten en terrassen. Het leefbare maar bereikbare stadscentrum geeft 
de bewoners en de wandelaars ademruimte en bewegingsvrijheid. Stadswandelingen op 
zachte, zonnige ochtenden in de lente of in de vroege herfst maken een mens gewoon 
tevreden en gelukkig. Dit, en een afsluitende koffie op een gastvrij terras: meer is er dan 
niet nodig. Beseffen we wel voldoende welke schoonheid onze stad ons schenkt? 
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Natuurlijk blijven er knelpunten aan te pakken. Dat is van alle tijden. En we moeten ons 
ervoor hoeden om problemen niet te lang te laten aanslepen. Dat is de opdracht van 
een stadsbestuur, elke keer opnieuw. Lier is bij uitstek een stad op mensenmaat waar 
problemen, met wat goede wil en, indien nodig met maatwerk, snel kunnen worden 
aangepakt.  Daarover gaat deze tekst. 

Waar staan we met onze stad vandaag? Wat zijn de uitdagingen anno 2018 voor de Lierse 
gemeenschap? Hoe zouden we ze bijvoorbeeld kunnen aanpakken? Waar moeten we over 
nadenken? Ik werk negen aandachtspunten uit en laat ze telkens voorafgaan door negen 
anekdotes die iets vertellen dat ik zelf heb meegemaakt. 

Ik ben niet volledig. Er zijn nog veel andere aandachtspunten. Maar die zijn volgens mij zo 
vanzelfsprekend dat ik ze niet opneem. 

Deze tekst is geen partijprogramma. Het kan er wel de aanzet toe zijn. Bedoeling is vooral 
stof tot discussie en debat te leveren en daaruit later concrete acties en werkpunten te 
distilleren. Debat en discussie zijn goed voor de levende democratie die Lier moet zijn. 

Ik wens u veel leesgenot. 

Marleen Vanderpoorten
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LIER MET LOERENDE OGEN...

In Lier wordt er, zoals in de meeste kleinere steden, denk ik, nogal wat geroddeld. 
Meestal is dat niet slecht bedoeld. Mijn bekende vader, mijn familieleden of ikzelf 

waren soms het onderwerp van de roddel. En ja, dat doet wat met een mens...soms 
ergernis, soms boosheid, heel vaak een diepe zucht, waren het gevolg.  

Soms zijn mensen echter ook heel direct, zoals die keer toen iemand meende mijn vader 
dronken op straat te hebben zien lopen!

Als mijn vader op straat wandelde, liep hij meestal in gedachten verzonken en vergat 
daardoor af en toe  mensen te groeten. Als de meest vriendelijke man stond hij niet bekend.  
 
Mijn vriendinnen waren bang voor hem. Hij oogde stuurs en zei weinig tegen hen. Eens 
vertelde hij mij dat hij zich zo begon te ergeren aan dit verwijt dat hij zich voornam 
hier iets aan te doen. 

Het was zaterdag en prachtig weer. Vader besloot een wandeling te maken door de wijk, 
achter ons huis. Eens op weg, ontmoette hij eerst de melkboer. Vader begroette de man 
uitbundig met een zwaai en een brede glimlach, zijn goede voornemens indachtig. 

Even verder kwam hij oude buren tegen. Weer groette vader uitbundig. Nog verder 
stond een oudere dame haar stoep te vegen: vader sprak haar aan over het prachtige 
weer en de zin van stoepvegen, en liet enkele minuten later een perplexe dame achter, 
verbouwereerd over zoveel enthousiasme vanwege deze doorgaans eerder stuurse man...

Toen vader thuiskwam, na niet langer dan drie kwartier van huis te zijn geweest, keek 
moeder hem onderzoekend en een tikkeltje wantrouwig aan. Zij had immers zojuist 
telefoon gekregen: dat zij er toch beter moest op toezien dat vader niet van ‘s morgens 
vroeg dronken op straat liep! 

Dit wellicht sterk overdreven vertelseltje van vader typeert zo goed hoe hij dacht over 
kritiek, over mensen en over praatjes...Maar het typeert ook onze stad met haar altijd 
loerende ogen . 
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COMMUNICATIE, 
INFORMATIE, WIJKWERKING

Wat in de voorbije 3 decennia overal, maar zeker ook in onze stad, het felst aan 
verandering onderhevig is geweest, is ontegensprekelijk   de communicatie 

met de burger in al haar vormen. Een woord blijft een woord, een tekst een tekst en 
een gesprek een gesprek, maar ook deze simpelste manieren om zich uit te drukken 
en om informatie over te brengen, zijn op hun eeuwenoude fundamenten gaan dave-
ren onder invloed van de digitale revolutie. 

De vlucht die de sociale media nemen en de plaats die zij opeisen in het  
dagelijks informatiecircuit is van een ongekend niveau, en heeft onze  
levens ontegensprekelijk sneller, hectischer en minder beheersbaar gemaakt.  
 
Diegenen die omstreeks 1995 dachten dat het hun tijd nog wel zou duren en dat 
ze geen inspanningen hoefden te doen om het hele ICT- kluwen onder de knie te 
krijgen, zijn (letterlijk) in snelheid gepakt: meestappen of afhaken was zeker in de 
publieke sector en voor al wie er werkzaam was en is, de enige optie. 

Het enige informatiekanaal dat onze stad destijds rijk was, “Infolier” is al lang gemo-
derniseerd tot “De Peperbus”. Het werd daarbij slechts één van de vele kanalen  die 
gehanteerd worden om de burger te informeren. 

In al die jaren is ook de mondigheid van de burger tot volle wasdom gekomen.  
Hij wil niet alleen geïnformeerd worden, maar eist ook samenspraak met het  
bestuur. Dat is goed, want was toch het uiteindelijke doel van het streven naar  
democratisering van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw? 

Vooral lokale overheden zijn uitstekend geplaatst om in te gaan op dit rechtstreekse 
contact en te zoeken naar structurele kanalen. Deze zorgen niet alleen voor infor-
matie-verstrekking maar ook voor dialoog tussen bestuur en alle bewoners die daar 
behoefte aan hebben, zonder uitsluiting van welke thema’s dan ook.  

Natuurlijk zijn facebook, instagram, twitter, websites en andere  interactieve tools 
daar uiterst geschikt voor maar uiteindelijk gaat niets boven het persoonlijke contact 
en het rechtstreekse gesprek. 

Eigenlijk is dat altijd zo geweest en is dat ook de reden waarom van politici in het 
algemeen en van lokale politici in het bijzonder, wordt verwacht dat zij veel aanwezig 
zijn op allerlei activiteiten en manifestaties in hun stad of gemeente. 
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Maar informatie- en   communicatiebeleid mag niet afhangen van de toeval-
lige aanwezigheid op events. Informatie-en communicatiebeleid moet struc-
tureel verankerd worden in de dagelijkse werking van een lokaal bestuur.  
 
In elke wijk bijvoorbeeld via wijk-of buurtcomités die de vinger aan de pols houden 
en hun burgemeester en schepenen rechtstreeks kunnen bevragen en niet alleen via 
gemeenteraadsleden op de gemeenteraad, via mailverkeer of klachtenmeldingen! 

De onmiddellijke noden van burgers in bepaalde omstandigheden zullen ook sneller 
gedetecteerd worden. Als de contacten structureel verlopen met politieke bestuur-
ders en stedelijke personeelsleden als ondersteuners en opvolgers, moet het mo-
gelijk zijn een efficiënte vorm van rechtstreekse democratie tot stand te brengen.    
 
Het zal bestuurders ook in staat stellen beter, persoonlijker en directer uit te leggen 
waarom bepaalde beslissingen voorgesteld worden. En dit niet in de plaats van digi-
tale communicatie of van discussies op de gemeenteraad en het schepencollege maar 
als aanvulling ervan. Win/win dus voor iedereen!
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“Informatie- en communicatiebeleid moet 
structureel verankerd worden  

in de dagelijkse werking van een  
lokaal bestuur.”
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“LA PILLULE, LA TELEVISION ET 
L’AUTOMOBILE...VOILÀ LES TROIS 
CATASTROPHES DES TES TEMPS MODERNES!” 

Oscar Van Rompay was een Lierse kunstschilder die heel veel schilderijen heeft na-
gelaten die getuigen van liefde voor het impressionisme, met als inspiratiebronnen 

Parijs, het circus en zijn geboortestad Lier. 

Oscar was een zeer eigenzinnig man. Hij had zo zijn ideeën over mens en maatschappij, 
kon een mateloze bewondering opbrengen voor sommigen, maar hij kon anderen ook 
helemaal afkraken! 

Toen hij een krasse tachtiger was, woonde ik in zijn buurt en kwam ik hem regelmatig 
tegen in onze straat, wat garant stond voor minstens een uur gebabbel over Lier, over 
Lierse politiek, over musea, over zijn vriend Felix Timmermans,...

Hij had uitgesproken meningen waar ik het soms mee eens was, maar heel vaak ook  
niet.   Zo stond hij heel sceptisch tegenover zowat alles waar het etiket “vooruitgang” 
op plakte. 

Volgens Oscar was de maatschappij verloederd na uitvindingen die voor te veel vrijheid 
en te veel informatie zorgden... 

Hij drukte het plastisch, met veel pathetiek en bij voorkeur in het Frans zo uit: 
“La pillule, la television et l’automobile: voilà les trois catastrophes des temps modernes.” 

Maar Oscar had ook een uitgesproken visie over het behoud van monumen-
ten en gebouwen die de eigenheid van onze stad benadrukken. In Lier bete-
kende dat heel wat: kerken, begijnhof, musea, Schaeckbert, Vleeshuis, een hele 
reeks stadsgezichten, de vesten,… en daar had hij uiteraard een reuzegroot punt.  
 
Hoe progressief men ook in het leven kan staan, respect voor mooie plekken en waar-
devolle gebouwen uit het verleden moet in een stad als de onze in elk beleidsplan  
geïntegreerd worden. Het is gewoon onverbrekelijk verbonden  met de eigenheid van Lier.  
Oscar had deze keer zeker gelijk!
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EERHERSTEL VOOR 
MONUMENTEN

Lier is naast cultuurstad ook historische stad. Aantrekkelijk en charmant, niet in 
het minst door de talrijke mooie monumenten. Af en toe maakt de bescherming 

van deze monumenten het wel enigszins moeilijk de stadskern te hanteren zoals we 
zouden willen. 

Zo kunnen eigenaars van gebouwen pas aan de slag met renovatie of restauratie van 
hun pand, als ook de diensten van erfgoed hun goedkeuring hebben gegeven. 

De restauratie en het onderhoud moeten een permanente zorg zijn voor het stads-
bestuur. Ook met het oog op het stedelijk budget is het van groot belang om een 
meerjarenplanning op te stellen. 

In het verleden werden gebouwen vaak “afgeleefd”.  Zo moesten op een bepaald mo-
ment de stedelijke en de OCMW-administratie, de magazijnen van stad en OCMW, 
het zwembad, het politiecentrum en het woonzorgcentrum, allemaal gerenoveerd, 
meestal geherlokaliseerd en herbouwd worden. De verlaten gebouwen moesten 
daarenboven een nieuwe bestemming krijgen. 

Dat dit de stads-en OCMW-begroting zwaar zou belasten,  was van meetaf aan dui-
delijk. En dat er nadien zwaar zou moeten bespaard worden en aan schuld afbouw 
gedaan, was even snel duidelijk.

Het alternatief, belastingen verhogen, hebben we immers nooit in overweging willen 
nemen.Besparen en tegelijkertijd aan schuldafbouw doen was daarom de opdracht 
van het huidige stadsbestuur. 

Maar nu mag er zich natuurlijk niet opnieuw een wachtlijst voor grote investeringen 
aandienen. En die dreigt er te komen als we niet proactief een budget voorzien voor 
de restauratie en  herbestemming van een aantal grote, zeer zichtbare monumenten 
in onze stad zoals het Schaeckbert, het H. Geestgebouw, het Timmermans-Opso-
merhuis en het begijnhof. 
 
Het zijn een voor een pareltjes van gebouwen maar, omdat ze bouwfysisch moeten 
blijven wat ze zijn, niet altijd functioneel te maken en aangepast aan moderne noden. 
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Als bestuur moeten we ons voortdurend afvragen wat we zelf kunnen en moeten 
doen. Samenwerken met privé-partners is soms aangewezen omdat de expertise en 
het kapitaal niet altijd in overheidshanden zijn. 

Cruciale taken zoals infrastructuur ter beschikking stellen van verenigingen, en an-
dere semi-publieke-organisaties, kan echter ook een reden zijn om gebouwen in ei-
gen handen te houden en te beheren.
 
Lier is charmant door zijn historische gebouwen in een kader van groen en water. 
Dat moet zo blijven. Een nieuwe achterstand oplopen kan niet aan de orde zijn.
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“Een wachtlijst voor grote investeringen 
dreigt er opnieuw  te komen als we  

niet proactief een budget voorzien voor  
de restauratie en  herbestemming van  

een aantal grote, zeer zichtbare 
monumenten in onze stad.”
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“BILLEN OP DE LEUNINGEN”

Telkens er in onze stad een nieuwe straat wordt aangelegd, worden de plannen ervan 
aan de plaatselijke bewoners voorgelegd. Zij maken opmerkingen en/of formuleren 

suggesties waarmee, in de mate van het mogelijke, rekening wordt gehouden. Dat is al 
vele jaren de gang van zaken, meestal naar ieders tevredenheid.

Af en toe echter, hebben bewoners bedenkingen die ze niet op  het publieke informatie-
moment durven te uiten.

Ze vragen dan een afspraak met burgemeester of betrokken schepen, en proberen in dit 
gesprek “onder vier ogen” hun gelijk te krijgen.

Zelf heb ik het zo tweemaal meegemaakt dat burgers niet wilden dat er zitbanken in 
hun straat geplaatst zouden worden. 

Volgens betrokken klagers zouden de zitbanken de aanleiding kunnen vormen voor 
samenscholing van lawaaierige, ongedisciplineerde “hangjongeren”, wat geluidsover-
last, blikjes en papiertjes rond de bank zou kunnen meebrengen… om dan nog maar 
te zwijgen over de beschadigingen door voeten op de zitbank en billen op de leuningen.

Op een of andere manier waren deze bewoners bezorgd en soms ronduit bang. Bang 
van iets wat ze vermoedden dat zou gaan gebeuren, maar wat ze niet nauwkeurig 
konden omschrijven. Hun rust zou verstoord worden misschien? De bankzitters zouden 
zich agressief naar hen toe opstellen? 

Ze zouden de leefomgeving bevuilen door hun nonchalante slordigheid?  
Waarom waren deze mensen zo geërgerd, soms zelfs bevreesd? In beide gevallen zijn de 
zitbanken toch geplaatst en is er nadien nooit een probleem mee geweest.  

Deze voorvallen zetten mij wel aan het denken over het soms onbestemde onveilig-
heidsgevoel dat mensen kan overvallen  en dat meer aandacht en meer actie verdient 
dan het plaatsen van camera’s alleen.
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VEILIGHEID EN BESCHERMING 
OP ALLE FRONTEN

Doorheen de voorbije decennia heeft Lier zich gekwalificeerd als een veilige stad. 
Tenminste als we “veiligheid” in de enge betekenis van het woord begrijpen. 

Van de criminaliteitscijfers in onze stad een hot item maken, hebben sommigen wel 
geprobeerd, maar dat is nooit echt gelukt. Natuurlijk is het belangrijk zonder angst  
over een donkere straat te kunnen lopen, om druggebruik te bannen en aan inbraak-
preventie te doen. 

Maar veiligheid is zoveel meer. Het houdt ook in dat we ons goed en rustig voelen in 
de omgeving waarin we wonen, dat die omgeving netjes is, door iedereen gerespec-
teerd en mee onderhouden wordt. De reglementen die er moeten voor zorgen  dat 
dit gebeurt, moeten vanzelfsprekend ook toegepast en opgevolgd worden. Klachten 
over lawaaihinder, zwerfvuil, onkruid en hondenpoep zijn de meest voorkomende. 
De stad heeft de voorbije jaren geen moeite gespaard om te trachten straten en plei-
nen opgeruimd en proper te houden. De acties “Proper Lier” zijn talrijk geweest 
maar bleken zelden succesvol genoeg te zijn in de ogen van onze stadsgenoten. Bij-
komende inspanningen van overheid en bewoners lijken meer dan ooit aan de orde.

Veiligheid betekent ook, dat we ons beschermd weten en geborgen, beseffen dat we 
niet aan ons lot worden overgelaten, dat er vangnetten zijn bij crisismomenten en dat 
de stad als leefgemeenschap niet vijandig en gesloten, maar warm, open en ontvan-
kelijk is. Het gaat hier niet zelden over de nood aan bescherming  en angst voor een 
mogelijke sociale terugval. De angst ook niet te kunnen aanklampen, uitgestoten te 
worden. De angst voor verdringing door het vreemde, onbekende. 

Ondanks de redelijk hoge gemiddelde inkomens  van Lierenaars, is er immers ook 
een hardnekkige groep kwetsbare, vaak arme mensen. Een welstellende stad als de 
onze mag zich dat niet laten welgevallen. 

“Veiligheid houdt ook in dat we ons goed en 
rustig voelen in de omgeving waarin we wonen, 

dat die omgeving netjes is, door iedereen 
gerespecteerd en mee onderhouden wordt.”
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MET DE KLEURPOTLODEN IN DE HAND…

Algemeen belang en individueel belang botsen nergens zo heftig als in de beleidsdo-
meinen ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening. 

De tijd dat politici, bij wijze van spreken en in het kader van hun “dienstbetoon”, de 
potloden in de hand hielden om de gewestplannen te helpen inkleuren, ligt weliswaar 
ver achter ons, maar toch...

Zelf heb ik de tijd nog meegemaakt dat de bovenlokale gemachtigde stedenbouwkundig 
ambtenaar zowat als de machtigste man in verre omstreken werd gezien. 

Hij werd overal uitgenodigd, was de zogezegde vriend van iedereen die ook maar iets met 
bouwen, promoten of projectontwikkeling te maken had, en keek eerder meewarig neer op 
alle schepencolleges die  dachten het beter te weten...Dienstbetoon van politici, gen re “oude- 
politieke-cultuur”, liep niet zelden via hem...

Vandaag is ruimtelijke planning en ordening een geobjectiveerd beleidsdomein, onder-
steund door ruimtelijke structuurplannen en gemeentelijke verordeningen. 

De gevoeligheid van burgers voor een lapje bouwgrond en een eigen woning is natuur-
lijk wel gebleven. Daar is niets mis mee, te meer omdat het vaak gaat om spaarcenten 
waar hard voor gewerkt is en om de invulling van de ultieme wens van veel Vlamingen,  
namelijk een eigen huis, liefst groot en vrijstaand. 

Maar mensen zo ver krijgen dat ze verder zien dan hun eigen bouwgrond en wat daar-
rond ligt, dat ze beseffen dat hun eigendom slechts een onderdeeltje van de omgeving 
is, hen duidelijk maken dat ze het algemeen belang, met name de  bescherming van het 
leefmilieu, voor ogen moeten houden, is erg moeilijk gebleven. 
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BOUWEN EN WONEN IN LIER

In Lier zijn de voorbije jaren heel wat grootschalige bouwprojecten gerealiseerd of 
ze zijn in uitvoering.  De groeiende vraag naar appartementen is vooral een gevolg 

van de gestegen bevolking, de verdunning van de huishoudens en de vergrijzing. 
Lier is door deze talrijke ontwikkelingen uitgegroeid tot een moderne stad die een 
antwoord biedt aan woonbehoeften van  veel burgers. 

Heel wat verwaarloosde terreinen hebben zo mooie bestemmingen  gekregen.  
Denken we maar o.a. aan de “gasfabriek”, het vroegere stadsmagazijn Sion en de  
verlaten militaire kazerne Dungelhoeff.

Intussen is er ook een debat gegroeid over de grenzen aan inbreidingsmogelijkhe-
den, verdichting en invulling van open ruimten: overschrijdt de densiteit van ruim-
telijke ontwikkelingen op verscheidene plaatsen de wenselijke norm niet? Hoe hoog 
willen we dat er gebouwd wordt op verschillende plekken in de binnenstad en aan de 
rand? Hoe kunnen respect voor onroerend erfgoed en modern wooncomfort ideaal 
rijmen?  En wat met grote bouwprojecten in onze landelijke deelgemeente? 

Als de bevolking groeit, is er ook nood aan bijkomende ontspanningsmogelijkheden; 
als mensen kleiner gaan wonen, is er behoefte aan meer open ruimte voor gezamen-
lijk gebruik.

Bovendien zal de mobiliteit toenemen bij het bouwen van extra huizen en  
appartementen. Tenzij we daar het geweer resoluut van schouder veranderen en Lier 
tot absoluut autovrije (bak)fiets-en wandelstad omvormen?

De ruimtelijke structuurplannen hebben het denken over ruimtelijke planning,  
eerder dan over afzonderlijke bouwdossiers, voorgoed ingevoerd. Maar toch blijft 
het moeilijk over legislatuurgrenzen heen een kader vast te leggen, en ook burgers 
mee te krijgen in denken over “algemeen belang” in plaats van over “eigenbelang”. 
Het nimby-syndroom is nooit ver weg... 

Vlaanderen heeft met zijn bouwmeester een uitstekend verdediger van een nieuwe 
ambitieuze ruimtelijke planning. Hierbij worden groene ruimten gevrijwaard, wordt 
er compact, niet te groot,   maar open en comfortabel gebouwd, en wordt er heel 
veel aandacht geschonken aan kindvriendelijke en seniorwaardige publieke ruimten.

Ook een proactieve en transparante inspraakprocedure bij grote projecten is aan de 
orde. Nu worden burgers al te vaak pas betrokken bij nieuwe initiatieven als het  
moment van het openbaar onderzoek is aangebroken! Dit is veel te laat en zorgt 
alleen maar voor veel frustraties bij alle betrokkenen.
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Ook de vraag naar voldoende betaalbare woningen voor alleenstaanden en gezinnen 
is bekend. Kleinschalige renovatieprojecten in de binnenstad moeten in de toekomst 
voor bijkomend aanbod zorgen en daarom prioritaire aandacht krijgen.

Onze huurmarkt staat eveneens erg onder druk: de prijzen zijn vaak (te) hoog en de 
kwaliteit niet altijd navenant. Meer kleinere appartementen bouwen is ok, als ook de 
huurprijzen volgen en betaalbaar zijn voor mensen met een klein inkomen. 

Vandaag word ik als OCMW-voorzitter vaak geconfronteerd met Lierenaars die op 
zoek zijn naar een betaalbaar huurhuis of -appartement. Iemand met een maan-
delijks leefloon van 895 euro die op een lange wachtlijst voor een sociale woning  
terechtkomt, is verplicht op de private huurmarkt te zoeken. Hij of zij heeft niet de 
luxe een afgewogen keuze te kunnen maken en moet vaak een te dure woning huren 
in verhouding tot de kwaliteit en zeker tot zijn of haar inkomen.  

Verhuurders schrikken er soms voor terug te verhuren aan kwetsbare mensen, zon-
der voldoende eigen bestaansmiddelen. Ze vrezen dat ze niet altijd kunnen rekenen 
op een correct betaalde huur en op goed onderhoud van hun eigendom, met allerlei 
onaangename toestanden als gevolg.

We leven op een kantelmoment wat visie rond ruimtelijke planning en wonen  
betreft. Ook in Lier worden de komende jaren cruciaal voor het toekomstige uitzicht 
en de leefkwaliteit van onze stad. 
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“Vlaanderen heeft met  zijn bouwmeester 
een uitstekend verdediger van een nieuwe 

ambitieuze ruimtelijke planning.”
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TWISTEN OP DE GROTE MARKT

Referenda horen een democratisch handvat te zijn in mondige tijden. Alleszins voor 
onderwerpen waarbij de vraagstelling over wat de burgers verlangen, eenvoudig en 

transparant kan gebeuren. 

Ook Lier heeft zijn referendum gehad. In 2008, na ongeveer twee decennia gepalaver  
over parkeren en autorijden in het stadscentrum en bij blijvende onenigheid in 
de meerder heid die toen de stad bestuurde, werd ervoor gekozen een referendum te  
organiseren. 

Het grote voordeel van de volksraadpleging was dat mensen zich echt gingen buigen 
over het betrokken onderwerp. De discussies en debatten, ook aan de café-togen,  
werden minder oppervlakkig dan gewoonlijk en mensen lazen de informatie die door 
de stad verspreid werd, wel degelijk. 

Goede oefening dus? Toch niet helemaal. De vraag of de Grote Markt mocht worden 
aangelegd zoals de stad ze had uitgetekend, werd met een duidelijke meerderheid af-
gekeurd. 

Alleen: de redenen waarom mensen het plan afkeurden, waren heel verschil-
lend. Sommigen vonden dat het verkeer moest blijven rijden op de markt, in alle  
richtingen, en vonden het plan te ver gaan; anderen vonden dat er helemaal 
geen verkeer op de markt mocht rijden en vonden het plan niet ver genoeg gaan.  
 
Beide groepen stemden “neen”, waardoor het plan werd afgevoerd, maar het stads-
bestuur nog steeds geen houvast had over hoe het nu verder moest  …
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BEREIKBAAR EN LEEFBAAR 
CENTRUM, ONDERNEMENDE 
HANDELAARS

De onderwerpen waar in Lier ontegensprekelijk het vaakst over gediscussieerd 
wordt , zijn leegstand  in de kern van de stad, mobiliteit in het centrum en (het 

gebrek aan) parkeerplaatsen. 

Sommigen eisen dat Lier (opnieuw) volledig doorrijdbaar wordt en dat er overal 
(goedkoop) kan geparkeerd worden. Anderen vinden dat de kern van een moderne 
stad weliswaar bereikbaar moet zijn maar ook autoluw, met veel ruimte  en voorzie-
ningen voor fietsers en wandelaars! 

Onze autoluwe en parkeervrije Grote Markt vind ik nog steeds een zegen voor de 
stad en haar bewoners; de ondergrondse parking, vlakbij de Grote Markt, blijft een 
aanwinst, net zoals de ruime gratis parking aan De Mol dat is en het parkeergebouw 
aan het station dat in de toekomst wellicht zal worden. 

Het centrum van Lier moet toegankelijk  blijven met de auto maar dit mag een extra 
inspanning vragen van de chauffeur: de verbindingen tussen twee punten moeten 
dus niet altijd de kortste mogelijkheden zijn, af en toe ligt er een lus of zijn straten 
doelbewust enkelrichting gemaakt om verkeer te ontmoedigen. 

Maar bijsturingen en evaluatie van bestaande systemen zijn natuurlijk altijd aan de 
orde. Zo moet parkeren in de kern van de stad mogelijk blijven maar bij voorkeur 
hoort dit kort-parkeren te zijn.

Elke straat moet op  haar mogelijkheden en draagkracht worden afgetoetst. Nadien 
moeten alle straten in categorieën verdeeld worden:  straten geschikt voor door-
gaand auto(bus)verkeer, straten voor gemengd verkeer, fietsstraten en autovrije wan-
delstraten. Nu is onze historische stad met haar talrijke gekasseide straten nog te 
veel een wirwar van gemengd verkeer,  niet echt fietsvriendelijk. Teveel obstakels en 
onzorgvuldig gelegde plaveien maken ook de voetpaden niet optimaal begaanbaar.

Een uitgekiende en gerichte mobiliteit is één element om onze stad voor iedereen 
toegankelijker te maken, maar er is meer. Meermaals overkomt het mij dat ik burgers 
of toeristen en andere bezoekers van onze stad op een terras luid hoor verkondigen 
hoe mooi en lieflijk ze Lier vinden. Hoe aangenaam de terrassen er bij liggen en welk 
ontspannen gevoel het vele groen geeft en het water dat door de stad stroomt. 
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Toch hoor ik Lierenaars ook af en toe klagen over de leegstand in de winkelstraten 
en het dalend aantal shoppers.  Dit blijft ons zorgen baren. De stad heeft nochtans 
een hele reeks initiatieven genomen om te focussen op de handelskern en om nieuwe 
zaken aan te trekken. 

Maar de oplossing voor een aantal vaststellingen ligt niet bij de stad alleen. Voor een 
deel ligt de verantwoordelijkheid ook bij de handelaars en de eigenaars van winkel-
panden. We stellen vast dat wie vernieuwing brengt en trendsetter is, het goed doet. 
Zaken met een ouder,  vast cliënteel volstaat het vaak een vriendelijke en aangename 
sfeer te creëren in een verzorgd, opgefleurd interieur. Wil men echter een jonger en 
nieuw publiek aantrekken, dan volstaat dit niet. De populaire nieuwe coffeeshops  en 
trendy bars in onze stad bewijzen dat ook het Lierse publiek gevoelig is voor innova-
ties. Creativiteit en vernieuwing is 1 zaak, maar alle problemen worden er niet mee 
opgelost: de huishuren voor sommige panden blijven torenhoog en dus onbetaalbaar 
en het aanbod om aan internetshoppen te doen is vaak onbestaande. 

Wat we eerst moeten bereiken en waar iedereen moet en kan aan meewerken, is een 
positieve sfeer in een gezellige entourage. Niet in het minst politieke partijen doen 
vaak het omgekeerde! Zo heb ik politieke partijen geweten die het Lierse stadscen-
trum afkraakten tot in de grond, en, nadat ze erin geslaagd waren mee de meer-
derheid te vormen, er alles probeerden aan te doen om die negatieve spiraal om te 
draaien...
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“Onze autoluwe en parkeervrije  
Grote Markt vind ik nog steeds een zegen 

voor de stad en haar bewoners”
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LIEFDE VOOR MUZIEK

Wat je als kind meemaakt kan een stempel drukken die je voor de rest van je leven 
meedraagt. Het kan kansen fnuiken en wegen afsluiten. Ook bij vrijetijdsbeleving.

Ik ben zelf een brede cultuurliefhebber, geniet van het gevarieerde kunstveld, zonder een 
echte kenner te zijn. Ik heb kunst en cultuur leren waarderen, maar bij muziek heeft de 
liefde lang op zich laten wachten... 

Een slechte ervaring met de muziekjuf in de lagere school heeft mij er immers lang van 
weerhouden van klassieke muziek te kunnen houden. Het klopt bovendien, ik zong en 
zing absoluut vals, kan geen toon houden en heb moeite met het juiste ritme te vinden.  
Maar dat betekent niet dat mijn interesse voor en passieve kennis van muziek niet zouden 
kunnen bestaan.

Mijn muzieklerares van het vierde leerjaar maakte er een zaak van om mij , samen met 
de beste zangeres van de klas, elke week vooraan in de muziekklas  te laten komen om 
zangoefeningen te doen. Ik vond het vreselijk. Laten zien en horen wat je wel kan is best 
stimulerend. Moeten laten zien en horen voor 25 klasgenootjes  wat je absoluut niet kan, 
waar je geen enkele aanleg voor hebt, vond en vind ik uiterst vernederend. 

Uiteindelijk, na enkele weken telkens hetzelfde scenario, vertikte ik het opnieuw voor-
aan in de klas te komen en te laten horen hoe weinig vorderingen ik had gemaakt. Met 
een reusachtige rel als gevolg. Haar dreigementen en mijn tranen konden niet baten. We 
bleven beiden even koppig, wilden geen van beiden toegeven: de juf riep mij vooraan, ik 
weigerde te komen...

Een ware krachtmeting die uiteindelijk op niets uitdraaide. De vakantie en nadien een 
andere leerkracht hebben de ruzie doen doodbloeden. Maar het heeft wel geduurd tot ik 
volwassen werd vooraleer ik zonder gene opnieuw durfde mee te zingen als er op de radio 
een meeslepend hitje werd gespeeld.
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CULTUURBELEVING EN 
KUNSTONDERWIJS

Cultuur is een belangrijke component in het gemeenschapsleven. Zeker ook in Lier. 
Cultuur verbindt, ontroert, stimuleert debat, brengt mensen samen, verwondert, 

wekt esthetisch gevoel op, laat genieten, verstilt, doet nadenken en reflecteren...Cultuur 
kan heel ruim zijn, een waaier aan acties en aanbiedingen omvatten. Cultuur kan actief en 
passief beleefd worden. 

Voor al deze aspecten van cultuurbeleven is onze stad altijd een fantastisch vruchtbare 
bodem gebleken. Er zijn drie pijlers waarop het Lierse cultuurleven traditioneel steunt. 
De eerste pijler is het bloeiende verenigingsleven dat zeer laagdrempelig en open func-
tioneert. 

De tweede pijler zijn de beide academies, die van beeldende kunsten en die van mu-
ziek, woord en dans. Zij zijn voorbeelden in het Vlaamse landschap van het deeltijds 
kunstonderwijs. Velen benijden ze ons.  Bovendien zijn ze uitstekend geplaatst cultuur-
beleving over te brengen aan hun leerlingen en cursisten. Ze ondersteunen daarenbo-
ven de stad bij de organisatie van talrijke evenementen. 

De derde pijler is de eigen cultuurdienst van onze stad, met het cultureel centrum, de 
musea, de bib, het archief, en een aantal vzw’s die nauw aanleunen en ondersteund 
worden in de gemeentelijke begroting. Toen ik in 1989 schepen van cultuur werd, be-
stond onze cultuurdienst uit een handvol medewerkers en was van een cultureel cen-
trum geen sprake. Van de drie actuele pijlers van het cultuurbeleven in onze stad, stond 
alleen het verenigingsleven goed overeind. De beide academies sluimerden en trokken 
zich uitsluitend terug op hun kerntaak, hun onderwijsopdracht. De eigen stadsdien-
sten waren gebetonneerd binnen hun enge wettelijke opdracht: biliotheek-en archief-
wezen organiseren. De beide stedelijke musea die de stad toen al  rijk was, lagen onder 
het stof, bij gebrek aan enige visie.

Bijna drie decennia later ziet het culturele landschap in onze stad er helemaal anders 
uit. De pijlers zijn gebleven maar de accenten liggen anders. Alle initiatieven zouden in 
principe toegankelijk moeten zijn voor elke Lierenaar.

Misschien blijft dit laatste nog de grootste uitdaging: ervoor zorgen dat cultuur en 
kunstonderwijs voor iedereen bereikbaar is. Lidgelden of toegangsprijzen, en een 
eventueel kostelijke uitrusting  mogen geen drempels opwerpen. Moeten we deze toe-
gankelijkheid  als beleid niet meer bewaken?
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Het is ook heel erg belangrijk dat onze academies de hand reiken naar het leerplich-
tonderwijs door het inrichten van cultuurklassen waar aan scholen een alternatief 
wordt geboden voor bos-en zeeklassen, en waar inspanningen worden gedaan om 
leerkrachten uit basis-en secundair onderwijs te ondersteunen in het cultuur- en 
muziekonderwijs. 

Nu zien we immers te vaak dat alleen kinderen die thuis kennismaken met kunst en 
cultuur, het ook echt blijven beleven. Vele anderen leren kunst en cultuur nooit ken-
nen, en zien daardoor kansen verloren gaan. 

Het staat natuurlijk buiten kijf dat de infrastructuur, nodig om de cultuurinitiatieven te 
ontplooien, de verantwoordelijkheid is van de (lokale) overheid. In Lier werd in het be-
gin van de jaren negentig een nieuwe polyvalente zaal omgevormd tot cultuurcentrum 
uit opportuniteit, maar een schot in de roos is dat nooit gebleken. 

Het centrum heeft altijd technische mankementen gehad. Nu is het tijd om het geweer 
definitief van schouder te veranderen. Een nieuwe zaal is aan de orde: grondige reno-
vatie of nieuwbouw dringen zich op. Dit wordt wellicht een van de grote investeringen 
voor de volgende legislatuur. 
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“Ervoor zorgen dat cultuur en kunst-
onderwijs voor iedereen bereikbaar is,  

blijft de grootste uitdaging”
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CAFÉS ZONDER BIER…

In 1997 speelde Lierse SK kampioen. Een fantastische belevenis! 

 
Dit meemaken als supporter en als burgemeester van onze stad, was een ongelooflijke 
gebeurtenis!

In de laatste weken van de competitie werd duidelijk dat de kampioenstitel voor Lierse 
tot de mogelijkheden behoorde:  in de stad steeg de spanning, de sensatie, de emotie met 
de dag… Het toenmalige schepencollege leefde enorm mee, met enkele collega’s volgden 
we alle matchen en alle gebeurtenissen op het Lisp van zeer nabij.

De laatste match op Standard werd bijgewoond door heel veel Lierenaars die hun ploeg 
naar de overwinning schreeuwden en zongen. De terugtocht naar Lier werd een ze-
getocht met alsmaar talrijker supporters, getooid met vlaggen en wimpels, die   langs 
de weg en op de bruggen over de snelweg, de kleine ploeg uit Lier een dikke proficiat 
toeschreeuwden. 

In Lier was het stadion volgelopen met zingende en feestende supporters, die in de 
loop van de avond het stadscentrum overspoelden. Er werd gezongen en gedanst en…  
gedronken tot vroeg in de morgen. De cafés zaten zonder bier en de frituren zonder 
frieten, maar zowat elke Lierenaar was content en fier op “zijn” Lierse!

In de dagen nadien werd een feestprogramma uitgewerkt om de hele Lierse-familie 
officieel op het stadhuis te ontvangen en de viering verder te zetten. 

In mijn 30-jarige politieke carrière   zijn deze drie weken de enige waarin Lier mij  
volstrekt gelukkig leek te zijn: geen geklaag, geen gemor, allemaal lachende gezichten!

Het leerde mij veel over de ongelooflijke impact van sport op onze gemeenschap!

Jaren later, nadat Lierse, wellicht in de nasleep van het succes, te veel hooi op haar vork 
had genomen, maakte ik kennis met de keerzijde van de medaille. De club zat in geld-
nood en wilde het stadion en de gronden errond graag verkopen aan de stad. Na veel 
onderzoek en veel overleg, stelde ik aan het stadsbestuur voor hier niet op in te gaan. 
De gemeenteraad besliste het stadion niet over de nemen. In weerwil van de duizenden 
supporters die weer op de Grote Markt stonden te schreeuwen en te roepen. Ditmaal 
tegen het stadsbestuur... 

Het was de enige keer dat ik, na de gemeenteraad, onder politiebegeleiding huiswaarts 
keerde...
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SPORTBELEVING 

De luxe die onze stad ooit beleefde met twee bijna topvoetbalclubs, basket- en 
volleybal in hoogste klasse en heel goede individuele sporters, is momenteel 

niet meer aan de orde. Er zijn weliswaar heel wat ploegsporten die presteren net 
onder het topniveau, en bijna met de regelmaat van de klok slaagt er een individuele 
sporter in zich op te hijsen tot een provinciale of zelfs nationale titel.

Lier kan echter beter. Onze stad heeft het vooruitzicht op een gloednieuwe sporthal 
op haar grondgebied, de derde, dit keer op de site van het atheneum campus Arthur 
Vanderpoorten. Daarenboven is er dit jaar in deze school al gestart met een heuse 
sporthumaniora. Dit kan heel wat jongeren met sportieve ambities aantrekken en zal 
het materiële  niveau van de sportbeoefening aanzwengelen. 

We zijn als lokaal beleid niet verantwoordelijk voor het aanbod en het inhoudelijke 
aspect van sportbeoefening. Daar zijn de talrijke clubs en het onderwijs de meest 
geschikte spelers voor. 
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Maar het is wel een taak van de (lokale) overheid te voorzien in ondersteunende 
en faciliterende maatregelen voor optimale sportbeoefening. Geen voetballende jon-
geren zonder voetbalterreinen, geen zaalsporten zonder sporthal, geen zwemmers 
zonder zwembad en geen atleten zonder atletiekpiste.

Het zwembad en de atletiekpiste zijn in de voorbije decennia gebouwd en vernieuwd. 
Een derde sporthal wordt momenteel uitgetekend; en jeugdvoetbalterreinen liggen, 
na een lange en moeilijke aanloop, eindelijk in het verschiet.

Voor twee van de drie sporthallen wordt samengewerkt met het Gemeenschapson-
derwijs. Dit is een vorm van publiek-publieke samenwerking waar ik heel blij mee 
ben. 

In Lier betekent dit een win-win:  de school zal van de gloednieuwe sporthal gebruik 
kunnen maken voor o.a. haar sporthumaniora, en de stad kan haar sportclubs een 
kwaliteitsvol en efficiënt onderkomen aanbieden na de schooluren.

Voor de aanleg van voetbalterreinen, deels op gronden van het OCMW, is een ontei-
geningsplan opgesteld en moet er nu verder werk gemaakt worden van een effectieve 
realisatie. Dat dit deels op gronden van het OCMW gebeurt moet garanderen, zeker 
in dit specifieke geval,  dat clubs hun sociale verantwoordelijkheid opnemen. 

Dit betekent dat alle kinderen,  niet  alleen de besten, niet alleen  wie het soms hoge 
lidgeld of de dure uitrusting kan  betalen, er aan sport moeten kunnen doen. De 
inspanningen van de overheid, in het bijzonder de investeringen in infrastructuur, 
gebeuren voor iedereen. 

Sport kan, misschien meer nog dan cultuur, verbindend en integrerend zijn.  
De overheid heeft hierin een rol te spelen en moet toekijken op uitsluitende en drem-
pelverhogende effecten van sommige initiatieven. Als de overheid investeert mag 
ze ook eisen stellen. Als sportclub een sociaal beleid voeren, kan er daar 1 van zijn.
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“Het is een taak van de (lokale) overheid  
te voorzien in ondersteunende en 

faciliterende maatregelen voor  
optimale sportbeoefening.”
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DENKEND AAN LISETTE…

Als ik aan mijn lagere schooltijd denk, denk ik ook vaak aan Lisette.   Zij zat elk 
jaar , het hele schooljaar, meestal alleen, op de achterste bank. Ze ging in juni wel 

telkens over naar de volgende klas, maar haalde keer op keer maar een goeie vijftig 
procent op haar rapport.

De gewoonte bestond toen om bij de prijsuitreiking, in aanwezigheid van alle ouders, 
leerkrachten en genodigden, leerlingen te belonen met boeken. Het aantal hing af van 
het resultaat.  

Lisette kreeg op elke prijsuitreiking slechts 1 exemplaartje, terwijl velen met een stapel 
boeken de vakantie konden ingaan...

We bleven er toen niet bij stilstaan, maar nu vraag ik mij wel eens af wat er van Lisette 
geworden is? Misschien had ze wel dyslexie? Waren er problemen thuis? En waarom 
protesteerde zij nooit, of haar ouders, over de plaats achteraan in de klas? Waarom heb 
ik nooit de moeite genomen het haar te vragen? En waarom deden, voor zover ik weet, 
de leerkrachten niets extra’s voor haar? 
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REGISSEUR VOOR ONDERWIJS 
EN TEWERKSTELLING: DE 
ARMOEDEKLOOF DICHTEN

Hoewel het gemiddelde inkomen van de Lierenaars hoger ligt dan het gemiddel-
de inkomen in Vlaanderen, is er in Lier ook een hardnekkige armoedeproble-

matiek.

Stad en OCMW nemen al heel wat maatregelen om de armoede aan de  
basis aan te pakken: ze zijn preventief, begeleidend en ondersteunend van aard, en 
zorgen voor een toegankelijke en aangepaste dienstverlening.

 
Ervoor zorgen dat elke Lierenaar menswaardig kan leven, en steunmaatregelen  
uitwerken voor wie er nood aan heeft, is een kerntaak van de lokale overheid.

We proberen zoveel mogelijk gezinnen en alleenstaanden mee te nemen in een  
traject van integratie en emancipatie. 

Onderwijs en tewerkstelling zijn daarbij van niet te overschatten belang.  
Bedoeling is immers dat mensen, indien mogelijk, hun zelfstandigheid en hun on-
afhankelijkheid (terug) kunnen opnemen. 

In Lier is de problematiek van de ongekwalificeerde uitstroom uit het secundair  
onderwijs, en de jeugdwerkloosheid pertinent aanwezig.

Door beide euvels prioritair aan te pakken, trachten we de vicieuze cirkel van de 
kansarmoede te doorbreken.

Sinds enkele jaren is daarom het PLUS- project (preventie Lierse uitval scholen)  
opgestart. Onder impuls en regie van de stad en het OCMW hebben de lokale over-
heid zelf, alle secundaire scholen in Lier en een aantal gespecialiseerde organisa-
ties de koppen bij elkaar gestoken en financiële middelen samengevoegd om een  
des kundig coachingteam  op te richten. 

De coaches vangen jongeren op die dreigen uit te vallen, om hen via een intensieve  
time-out van maximum 3 weken opnieuw op het goede schoolspoor te brengen.  
Ze ondersteunen ook leerkrachten van basis-en secundaire scholen om risico- leer-
lingen snel te (h)erkennen en op te volgen.
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Ook voor de aanpak van jeugdwerkloosheid is de lokale overheid uitstekend ge-
schikt. In Lier worden de krachten gebundeld in een werkgroep onder regie van stad 
en OCMW: VDAB, Voka, Unizo, onderwijs en diverse fondsen en vzw’s zijn hierbij 
betrokken. 

De focus richt zich vooral op moeilijk activeerbare jongeren. Ze zijn vaak weinig 
geschoold, missen  aangepaste attitudes voor de werkvloer, kampen met aanslepende 
fysische of psychische problemen.

  
Wat ontstond als een vrijblijvend aftoetsen van het veld, is intussen uitgegroeid tot 
een onmisbaar lokaal initiatief met heel wat samenhang en contacten tussen beleids-
domeinen.  Deze aanpak kent intussen navolging in de ruime regio.

Om mensen uit armoede te trekken en te houden is een sterke ketting nodig, waarop 
men, indien nodig, op elk moment van zijn leven kan aanhaken. De ketting start 
bij de allerkleinsten, of, eerder nog bij kwetsbare zwangere ouders, en eindigt bij 
vereenzaamde ouderen…

Naast stad en OCMW, staan ook talrijke, gespecialiseerde organisaties klaar om zorg 
op te nemen. De regisseur van het geheel is de lokale overheid. Zij moet de ketting 
vasthouden en ervoor zorgen dat er geen schakels los geraken, stuk gaan of ontbre-
ken, de ketting mooi soepel maar sterk blijft. 
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“Om mensen uit armoede te trekken en  
te houden is een sterke ketting nodig,  

waarop men, indien nodig, op elk moment 
van zijn leven kan aanhaken.”

“Ervoor zorgen dat elke Lierenaar 
menswaardig kan leven, en 

steunmaatregelen uitwerken voor wie er 
nood aan heeft, is een kerntaak van de 

lokale overheid.”
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BUDDY AVANT LA LETTRE

Als twaalfjarigen voelden mijn vriendinnetjes, Linda en Nadine, en ikzelf ons ge-
roepen op 1 of andere manier mensen te helpen. Toen de oma van Nadine in 

een rusthuis terecht kwam, hoorde ik Nadines mama zeggen dat veel rusthuisbewoners 
weinig of zelfs geen bezoek kregen en compleet dreigden te vereenzamen. 

We spraken onze godsdienstleraar aan, die ook de misdiensten verzorgde in het  rust-
huis, en vroegen hem of hij ervoor kon zorgen dat we eenzame bejaarden mochten 
bezoeken. Dat kon. 

We kregen alle drie de naam van een bejaarde vrouw die zo goed als nooit bezoek kreeg 
en die erg hulpbehoevend was. Ik werd de “buddy avant la lettre”  van Irma, die blind 
was en in een rolstoel zat. Ik ging haar op woensdag-en zaterdagmiddag eten geven. 
Irma en ik geraakten gemakkelijk aan de praat. Ik hoorde al gauw van verzorgsters dat 
ze na een tijdje naar mijn bezoek begon uit te kijken. Dat was fijn!

Het werd mijn eerste ervaring met een rusthuis van toen. 

Ik dacht aan Irma toen mijn grootmoeder en later mijn moeder, beiden zeer tegen hun 
zin, naar een rusthuis verhuisden. Natuurlijk was er in al die jaren al heel wat veran-
derd in de infrastructuur en in de omgang met bewoners. Misschien juist daarom had 
ik het moeilijk met de ontevredenheid van grootmoeder en moeder, en van vele andere 
rusthuisbewoners over hun verzorging, hun omgeving, hun bezoekers, over wat er van 
hun leven geworden was. 

Ik zag dat anderen wel genoten van de aandacht die ze kregen van het personeel, van 
het gezelschap en van het relatieve comfort dat ze thuis niet meer hadden...

Waren mijn oma en mijn moeder te zeer gesteld op hun onafhankelijkheid en hun 
zelfstandigheid, en was het afstand doen daarvan gewoon niet aanvaardbaar voor hen? 
Misschien...maar ik geraakte er toen toch helemaal van overtuigd dat één aanpak voor 
alle oude mensen not done is en dat veel meer maatwerk en veel meer mantelzorg voor 
elke bejaarde zou moeten kunnen.
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SENIORENZORG OP MAAT  

Zoals in de rest van Vlaanderen blijft ook in Lier het aantal 65plussers de  
komende jaren stijgen. Dat vergt een aangepast beleid waarbij een “medioren-” 

en “seniorentoets” aan de orde is. 

Zo moeten bijvoorbeeld de mobiliteit en toegankelijkheid van openbare gebouwen, 
van straten en pleinen, telkens opnieuw op de mogelijkheden van minder-mobiele 
en oudere mensen afgestemd worden. 

Initiatieven om senioren te helpen met een zinvolle vrijetijdsbesteding zijn ook meer 
dan noodzakelijk.

We hebben, door de bouw van appartementen in de binnenstad, het centrum van 
Lier uitnodigend willen maken voor nieuwe, ook oudere bewoners. De volgende 
stap is dan logischerwijze een ruim aanbod aan vrijetijdsmogelijkheden op maat, een  
toegankelijk en proper openbaar domein en mooie, groene publieke ruimten.

In Lier zijn we alvast op de goede weg. De bedoeling is zoveel mogelijk mensen  
zolang mogelijk thuis te laten wonen zonder dat isolement en vereenzaming toeslaat. 
De uitbreiding van de lokale dienstencentra kunnen hierin een heel belangrijke rol 
spelen. 

Op het einde van deze legislatuur bestaan er twee volwaardige dienstencentra in 
onze stad en zijn er drie antennepunten. Er worden ‘s middags maaltijden aan-
geboden, er worden vormings-en infomomenten georganiseerd, gezelschapsspelen 
en laag drempelige sportactiviteiten.

Het nieuwe, centraal gelegen, dienstencentrum  is uitstekend gelegen en uitgerust 
om een heel volwaardige seniorencampus van onze stad te worden. 

Gunstig gelegen in het hart van de stad, in onze deelgemeente en in verschillende 
dichtbevolkte wijken, wordt door de dienstencentra een groeiende vraag naar infor-
matie, contact en vrijetijdsbesteding beantwoord.

Naast de uitbouw van deze dienstencentra,  zijn extra bijkomende initiatieven aan 
de orde.

Er is immers ook de dagelijkse behoefte aan zorg en aandacht in de letterlijke  
betekenis van het woord voor al wie de stap naar een dienstencentrum (nog) niet zet, 
om welke reden ook. 



38

Vanuit de dienstencentra kunnen “buurtnetwerken” tot stand worden gebracht. 
Deze vorm van burenhulp, gecoördineerd door de dienstencentra heeft uiteraard 
zijn grenzen maar kan  “het kleine helpen” in de goede richting sturen. 

Boodschappen doen, kleine klusjes in huis en tuin of gewoon gezelschap aanbieden 
zijn voor de betrokken senior vaak lichtende dagelijkse of wekelijkse momenten ! 

Burenhulp loopt echter niet vanzelf. Wie hulp nodig heeft, durft er vaak niet   om 
vragen en bij aanbod niet aanvaarden. Wie wil helpen, durft de hulp dan weer niet 
spontaan aanbieden. Zo groeit isolement. 

De buurtnetwerken kunnen een bemiddelende rol spelen en op termijn, de overgang 
naar een woonzorgcentrum minder bruusk en beter voorbereid laten verlopen. De 
cirkel van zorgend Lier is rond! 
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“De bedoeling is zoveel mogelijk mensen 
zolang mogelijk thuis te laten wonen zonder 

dat isolement en vereenzaming toeslaat.  
De uitbreiding van de lokale  

dienstencentra kunnen hierin een heel  
belangrijke rol spelen.“
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