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Samenspraak, cultuur-en sportbeleving

Open Vld Lier-Koningshooikt gelooft in de kracht van mensen. Dit 
impliceert dat de overheid haar taak afbakent en nadenkt over de ruimte 
die zij geeft aan mensen om mee te overleggen en te organiseren. Eerst 
luisteren, dan pas actie ondernemen is de rode draad.

Open Vld Lier-Koningshooikt wil:

°herwaardering van de gemeenteraad en de commissievergaderingen als brede 
overlegfora bij belangrijke uitgangspunten en dossiers

°actieve wijkwerking over gans onze stad en onze deelgemeente

°”beginspraak” als automatische start van elk dossier

°periodieke overlegmomenten in alle buurten tussen stadsbestuur en bewoners

°wijkbudgetten ter beschikking stellen

°burgerinitiatieven faciliteren

°sterke verankering van het informatie-en communicatiebeleid intern en extern 
en via alle beschikbare media (digitaal, papier en mondeling)

°adviesraden  die advies geven  op vraag van het stadsbestuur of op eigen 
initiatief:  niet-gevolgde adviezen worden altijd gemotiveerd en toegelicht

°een digitaal loket en een onthaal met ruime openingstijden als frontoffice in de 
communicatie tussen overheid en bewoner

°een efficiënte (digitale) klachtenmelding en afhandeling via een app, waarbij je 
ineens foto’s van het probleem kan opladen om het probleem beter te duiden

°1 schepen die de bevoegdheden communicatie, wijkwerking en beginspraak ter 



harte neemt

Cultuur brengt mensen samen, verbindt, stimuleert debat over 
gemeenschap en samenleven, doet nadenken en reflecteren. Iedereen heeft 
recht op actieve en/of  passieve cultuurbeleving. Bruisende culturele 
activiteiten maken een stad aantrekkelijk en creëren zelfs een toegevoegde 
economische waarde, vooral in combinatie met toerisme en evenementen. 

Voor Open Vld is een uitgebouwd kunst-en cultuurbeleid de hoeksteen van 
een gelukkige samenleving. Naast professionele kunstenaars verdienen ook 
liefhebbers onze volle aandacht, het cultureel verenigingsleven is erg 
waardevol.

Open Vld Lier-Koningshooikt wil:

°een cultuurbeleid met toegang voor zoveel mogelijk inwoners tot een 
gevarieerd en breed aanbod van kunst en cultuur, vooral kansen aan kinderen 
die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met cultuur

°elk kind in een cultuurklas

°de samenwerking tussen leerplichtonderwijs en academies stimuleren

°het aanbod buitenschoolse culturele activiteiten uitbreiden

°een nieuw cultureel centrum: op korte termijn werk maken van de mogelijke 
alternatieven voor plaats en invulling

°een stadsfestival met de klemtoon op het unieke van onze stad

°een eigen cultureel profiel uitbouwen

°kunst en cultuur in het straatbeeld brengen

°alle ruimte aan onze academies voor verdere ontplooiing

°invulling van leegstaande panden als pop-up-expositie- of repetitieruimte, of 
als atelier



°de aanstelling van een stadsartiest

°een volwaardig leescafé, de ontmoetingsplaats bij uitstek van de bib. Dit kadert 
in de verdere uitbouw van de belevingsbib

°de bib als cruciale factor in de digitale samenleving: binnen de beschikbare 
budgetten moet deze rol gefaciliteerd worden

°verder inzetten op de uitrol van de Uit-pas

°promotie van het nieuwe stadsmuseum bij scholen als hedendaagse, lerende 
ruimte

Ook sport brengt mensen samen, stimuleert sociale contacten en houdt 
onze bewoners en onze gemeenschap gezond. In de lopende legislatuur 
werden talrijke projecten verwezenlijkt of in de steigers gezet zoals de 
bewegingsruimte van Het Schoppeke, onze derde sporthal op campus 
Arthur Vanderpoorten  en de gym(dans)hal op campus Louis Zimmer , 
vaak in samenwerking met externe partners. Zoveel mogelijk Lierenaars 
en Hooiktenaars aan het sporten krijgen in de meest kwalitatieve 
omstandigheden is de uitdaging.

Open Vld Lier-Koningshooikt wil:

°verdere uitbouw en onderhoud van de bestaande sportinfrastructuur met 
specifieke aandacht voor kleine buurtsportveldjes; buurtsport integreren in de 
sportwerking

°een omnisportclub  gecoördineerd door de stedelijke sportdienst: gedurende 1 
jaar komen jonge kinderen in aanraking met verschillende sporten, nadien volgt 
toeleiding naar een club

°complementair aan de omnisportclub, de sportdienst die  in samenwerking met 
de sportclubs een bewegingsschool voor 3-tot 6 jarigen faciliteert 

°voor bepaalde doelgroepen zoals 12-tot 16-jarigen, kwetsbare jongeren en 
personen met een beperking  een specifiek sportaanbod   met als ultieme doel 



aansluiting bij een club

°de Hoge Velden als stedelijk sportcomplex (met kunstgrasvelden, ook in 
Koningshooikt)

°een Finse piste op het nieuwe sportcomplex

°outdoor sporttoestellen in de onmiddellijke omgeving van de sportvelden en de 
vesten

°een jaarlijkse “Dag van de Sport” ter kennismaking van onze bewoners met 
voor hen nieuwe sporten

°samenwerking onderwijs/stedelijke sportdienst/sportverenigingen met als doel 
naschoolse sportmogelijkheden voor onze schoolgaande jongeren

°verder onderzoeken of scholen hun sportinfrastructuur buiten de schooltijden 
kunnen ter beschikking stellen van de gemeenschap

°”ontspannen bewegen” als rode draad in het sportaanbod voor senioren o.a.via 
de dienstencentra

°een nog betere promotie van het sportaanbod in onze stad en deelgemeente

° samenwerking  stimuleren tussen sportclubs

° het sportbeleidsplan maximaal laten inzetten op de recreatieve, niet-
clubgebonden sporter, die een forum krijgt via de website om de kans te krijgen 
samen te sporten

°subsidiereglementen de nadruk laten  leggen op professionalisering van 
trainers, stimulering van jeugdopleidingen, betaalbaarheid van lidgelden en 
uitrusting, toegankelijkheid voor etnisch-culturele minderheden en mensen met 
een fysische en/of psychische beperking



Samen leven en samen zorgen

Voor liberalen is het waarborgen van een maximale vrijheid en 
ontplooiingskansen zonder de vrijheid van anderen te belasten, een kern 
van hun politieke en maatschappelijke opdracht.

Doorheen de voorbije decennia heeft Lier zich gekwalificeerd als een veilige 
stad, in de enge betekenis van het woord. Dat is goed want het is belangrijk 
zonder angst ’s avonds over straat te kunnen lopen,  druggebruik zoveel 
mogelijk te bannen en aan inbraakpreventie te doen. Deze veiligheid 
moeten we blijven bewaken.

Maar veiligheid is zoveel meer dan  repressie en camera’s. 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. Tevreden samen leven: een verantwoordelijkheid van 
en voor iedereen.

Open Vld Lier-Koningshooikt wil:

°gemeenschapsgerichte politiezorg als spil van preventie, met de wijkwerking 
en de wijkinspecteurs centraal in het veiligheidsbeleid

°aanvullend aan de actie “Proper Lier” van de voorbije jaren blijvende 
investeringen in personeel en materiaal voor nette straten en pleinen, ook op 
zondagen en tijdens lange weekends, en ook “buiten de waters”

°meer vuilbakjes voorzien en responsabilisering van de inwoners bij het gebruik 
ervan

°regelmatig herhaalde sigarettenpeuken-en hondenpoepacties: peukentegels in 
de winkelstraten en hondenpoepvuilbakjes in straten van de buitenwijken en de 
vesten



°drastische aanpak van sluikstorten

°evaluatie van de samenwerking met Ivarem, vooral voor de werking van de 
OCT’s: het basisprincipe van de afvalcontainers bewaren maar de organisatie 
herbekijken

°hertekening van de financiële bijdrage voor de afvalverwerking per inwoner 
met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen

°een audit van de interne werking van Ivarem

°steun aan buurtinitiatieven rond compostering

°overlast door duiven en kauwen gericht aanpakken

°de functie van klachtenambtenaar uitbreiden tot algemene info-en 
klachtendienst waar mensen ook terechtkunnen voor allerlei informatie over 
rechten en plichten, en met suggesties

°donkere plekken in de binnenstad en in woonstraten voorzien van “slimme” 
verlichting, specifiek om de veiligheid te verhogen

°diervriendelijkheid en dierenwelzijn stimuleren in onze stad: een volwaardig 
bevoegde schepen voor dierenwelzijn

°een meldpunt dierenmishandeling op de stadsdiensten

°een dierenkerkhof en strooiweide…

Lier is over het algemeen een welstellende stad met een gemiddeld inkomen 
hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Er leeft in Lier echter ook een 
hardnekkige groep kwetsbare, vaak arme mensen; zij hebben vaak nood 
aan geborgenheid en zorgzekerheid. 

In de warme gemeenschap die Lier en Koningshooikt wil zijn, moeten 
mensen voelen en weten dat ze niet aan hun lot worden overgelaten, dat er 
vangnetten zijn bij crisismomenten en dat de stad als leefgemeenschap niet 
vijandig en gesloten, maar warm, open en ontvankelijk is. 



Voor onze oudere senioren en bejaarden  een mantelzorg- en 
dienstenbeleid  voeren dat thuis wonen zo lang mogelijk haalbaar houdt. 
Ons zorgbeleid streeft ernaar dat vangnetten tijdelijk kunnen zijn en dat 
ondersteuning en begeleiding resoluut naar zelfstandigheid, 
onafhankelijkheid en vrijheid leidt.

Open Vld Lier-Koningshooikt wil:

°de stad als regisseur voor flankerend onderwijsbeleid

°ondersteuning en stimulering van initiatieven voor gelijke onderwijskansen

°blijvende ondersteuning van het Plus-project tegen de ongekwalificeerde 
uitstroom

°investeren in aanvullende acties rond huiswerkbegeleiding: verruiming van het 
aanbod en verdere professionalisering, in samenspraak met het onderwijsveld

°actieplan rond “lege brooddozen”: in samenspraak met de scholen een plan 
uitwerken met als ultieme doel een gezonde broodmaaltijd voor elk kind elke 
dag

°kinderopvang uitbreiden tot “tieneropvang” na de schooluren en in de 
vakanties

°initiatieven rond geestelijke gezondheid (voor jongeren) structureel steunen

°”sterk door werk”: de coördinatie van alle partners in het tewerkstellingscircuit 
en sterke inzet op werk(ervaring) en tewerkstelling

°de werkgroep “jeugdwerkloosheid” structureel verankeren in het lokaal beleid: 
een volwaardige schepen van Werk en een cel tewerkstellingsbeleid in de 
administratie zijn aan de orde

°jobateliers voor mensen met een migratieachtergrond

°ontwikkeling van een laagdrempelig initiatief waar mensen terechtkunnen voor 
individuele hulp bij solliciteren en met al hun vragen over hun mogelijke 
tewerkstelling

°een volwaardige plaats binnen het personeelsbeleid van de stad voor sociale 



tewerkstelling en samenwerking met bedrijven in de sociaal economische sector

° de tewerkstelling bevorderen  van doelgroepen door bij openbare 
aanbestedingen sociale voorwaarden richting sociale economie op te nemen

°1 loket rond sociale dienstverlening

°een horizontaal armoedeplan

°een algemene steunnorm uitwerken die transparantie voor steunverlener en 
steuntrekker vergroot

°een maximale integratie van alle bevolkingsgroepen in onze diverse stad

°het aanbod Nederlands aan mensen met een migratieachtergrond  bestendigen. 
De dwarsvleugel van het Zwartzustersklooster krijgt daarom een (deels) sociale 
bestemming en wordt ingericht voor o.a.leslokalen

°meer investeren in interactieve samenkomsten die zich richten tot een divers 
publiek zodat zoveel mogelijk mensen betrokken worden in het leren kennen 
van elkaars achtergrond en meer respect voor elkaar  creëren

°structureel samenwerken met organisaties die vluchtelingen ondersteunen en 
begeleiden naar een geïntegreerd leven in onze stad

°extra investeren in gezinsondersteuning als hefboom om de spiraal van de 
generatiearmoede te doorbreken

°uitbouw van “Het Huis van het Kind” met als kerndoel gezins- en 
opvoedingsondersteuning: het actuele aanbod beter op mekaar afstemmen en 
blinde vlekken in het aanbod aanpakken

°een aangepast en functioneel onderkomen voor het sociaal restaurant en de 
sociale kruidenier

°sociaal wonen absoluut bewaren en uitbreiden naar specifieke doelgroepen 
zoals alleenstaanden, en dit binnen een duidelijk kader van kwaliteit en 
afspraken met alle betrokkenen

°projectontwikkelaars stimuleren sociale woningen te voorzien zodat meer 
gemengd wonen gerealiseerd wordt, door bv. tijdelijke verlaging van de 



grondlasten, vrijstelling inname openbaar domein tijdens de werken,…

°lokale huurtoelagen behouden binnen een kader van voorwaarden voor 
verhuurder en huurder

°extra investeren in woonbegeleiding voor de meest kwetsbaren

°een kwaliteitslabel voor woningen uitwerken 

°een huurwaarborgfonds om  investeren in opbrengstwoningen aantrekkelijker 
te maken

°faciliteren van nieuwe woonvormen zoals co-houding, kangoeroe-wonen

°investeren in gemengde wijken, om te beginnen in alle   Publiek-Private 
Samenwerking (PPS)-projecten voldoende woningen voorzien die aantrekkelijk 
en betaalbaar zijn voor verschillende bevolkingsgroepen

°de lokale dienstencentra als cruciale factor in zorg voor (oudere)mensen, tegen 
vereenzaming en voor zinvolle vrijetijdsbesteding, met een “aanklampende” 
werking

°Het Schoppeke als volwaardige “seniorencampus”

°investeren in initiatieven voor mensen met een mobiliteitsbeperking 

°detectie van zorgvragen door zorgcoaches in alle buurten van stad en 
deelgemeente

°Lier-Koningshooikt als dementievriendelijke gemeente

°professionele begeleiding en coaching van vrijwilligers in de uitbouw van een 
zorgende stad en deelgemeente

°WZC Paradijs als een open, participerende gemeenschap 

°alleenstaanden ondersteunen met gerichte maatregelen. Een 
“alleenstaandentoets” en “alleenstaandenraad” geven richting aan de te nemen 
maatregelen.



Samen bouwen, wonen en ondernemen in een bereikbare en leefbare stad

Mooie, verzorgde monumenten, een levendig stadscentrum en goed 
onderhouden straten en pleinen zijn een absolute meerwaarde voor onze 
stad en deelgemeente. 

Open Vld wil de draad voor extra investeringen in monumenten en 
openbaar domein opnieuw opnemen. “Beginspraak” is essentieel om naar 
breed gedragen plannen te gaan: de bevolking wordt vanaf dag 1 
betrokken.

Open Vld Lier- Koningshooikt wil:

°in het eerste jaar van de legislatuur een “masterplan Bouwen en Wonen” (of 
nieuw structuurplan Lier) met alle omgevingsbepalende elementen van 
verschillende buurten (heraanleg straten, monumentenzorg, hoogte en densiteit 
bebouwing, noodzakelijke groene en publieke ruimte, mobiliteit,…), rekening 
houdend met de Bouwmeester Scan

°aandacht voor een ambitieuze ontwikkeling van overblijvende binnengebieden 
in het centrum waar groen, ruimte, doorwaadbaarheid, handel en wonen 
samengaan

°prioritaire behandeling van het masterplan van het centrum met als scoop 
drukte en veiligheid, parkeermogelijkheden, openbaar vervoer, netheid, 
heraanleg straten in functie van auto(bus)verkeer, fietsers en voetgangers,…

°een onafhankelijke Lierse bouwmeester aanstellen die, in overleg met alle 
Lierse architecten, de Gecoro, de geïnteresseerde burgerinitiatieven en 
bewoners, en met de Bouwmeester Scan als uitgangspunt, het “masterplan 
Bouwen en Wonen ” aftoetst en uitwerkt

°extra inzetten op monumentenzorg: één van de grote troeven van een 



aantrekkelijke stad

°samenspraak met de bevolking over haalbaarheid en prioriteiten van restauratie 
en bescherming

°in het begin van de legislatuur een prioriteitenlijst opstellen van te restaureren 
monumenten

°uitvoering van het beheersplan begijnhof in de volgende legislatuur

°gefaseerde restauratie van de Sint-Gummaruskerk

°samenwerking met de Erfgoedkluis voor een bestemmingsonderzoek van 
andere monumenten; slechts indien geen eigen invulling mogelijk is, wordt voor 
vermarkting gekozen

°oprichting van een “Lier foundation” als steun en (mede)financiering van de 
globale monumentenzorg 

°de bebloeming in onze stad drastisch uitbreiden over het ganse grondgebied 
van de stad. Bewoners en handelaars worden gestimuleerd de bebloeming op 
hun privé-terrein na te volgen; meer groen integreren in het stadsbeeld

°onze kerkhoven aantrekkelijker  inrichten

°afscheidsruimte Erica uitbreiden

°het patrimonium van het huidige OCMW, gelegen buiten Lier en 
Koningshooikt inzetten  ter financiering van sociale bouwprojecten en van de 
restauratie van het begijnhof

°het patrimonium van het OCMW gelegen in Lier en Koningshooikt  verder 
screenen om een optimale inzet en opbrengst te genereren, deels sociaal, deels 
marktconform 

°verdere uitbreiding SOLag  als autonoom gemeentebedrijf met als 
belangrijkste doelstelling de opwaardering van moeilijker te ontwikkelen 
panden en sites voor een verdere versterking van het sociaal economisch 
weefsel



De leegstand in de handelskern verder tegengaan en het centrum van onze 
stad bereikbaar maar leefbaar houden, zijn blijvende opdrachten voor de 
volgende legislatuur. 

De troeven van onze stad, namelijk groen, water, monumenten, gezellige 
terrassen en open ruimte, moeten aangevuld worden met meer levendige en 
meer unieke winkelstraten. In de voorbije jaren werden waardevolle 
initiatieven genomen om de leegstand in het centrum te drukken en de 
handelaars meer te betrekken bij het beleid. Maar het werk is niet af.

Open Vld Lier-Koningshooikt wil:

°een plan “water in de stad” als aanvulling op het masterpan “centrum”

°het fietsbeleidsplan van de stad onverkort uitvoeren

°een toegankelijkheidstoets voor alle straten, pleinen en (semi)openbare ruimten

°veilige inrichting van straten, de inrichting van fiets-en schoolstraten, prioriteit 
bij noodzakelijke herstelling van stoepen

°betere en meer transparante signalisatie bij de stadspoorten, en bij 
wegenwerken en omleidingen

°permanente evaluatie van de verkeersstromen in de binnenstad: verkeersluwte 
moet in alle omstandigheden samengaan met optimale bereikbaarheid

°bestaande parkings qua aanleg optimaliseren; private parkings en parkings van 
andere publieke organisaties betrekken in het binnensteeds parkeren

°onderzoeken met de privé-partner van de parking of gratis parkeertijd en 
toegankelijkheid van ondergrondse parkings kan uitgebreid/geoptimaliseerd 
worden

°meer en beter bewaakte fietsenstallingen, vooral in het centrum van onze stad

°taxi-en cambio standplaatsen installeren aan de rand van het stadscentrum

°het busvervoer door het centrum op een efficiëntere en veiligere manier laten 



verlopen, de korte Antwerpsestraat autobusvrij maken

°de veiligheid voor fietsers EN voor voetgangers verhogen: het centrum van 
onze stad wordt ingedeeld in zones waar respectievelijk voetgangers of  fietsers 
prioriteit krijgen. In het centrum moet autoverkeer altijd voorrang geven aan 
zwakkere weggebruikers

°een lange termijnvisie ontwikkelen voor elke straat en elk plein om 
investeringen in elkaars verlengde uit te voeren

°een éénduidige visie van politie, stedelijke cel verkeer en GAS-ambtenaren 
over toepassing reglementen 

°een partnerschap aangaan met VOKA en Unizo om te allen tijde te overleggen 
over de lokale economie van de stad

°de werking van de socio-economische raad  grondig evalueren  in functie van 
een democratische en onafhankelijke werking

°een onafhankelijke centrummanager als “sparringpartner” voor de cel lokale 
economie van onze stad

°ondersteuning van onze lokale handelaars door evenementen IN onze 
winkelstraten

°de zaterdagse markt prioriteit geven op de Grote Markt, herlokalisatie is de 
uitzondering

°met eigenaars van leegstaande winkelpanden een aanklampend traject volgen: 
vanaf het begin van de leegstand zoekt de stad mee naar een (tijdelijke) 
invulling 

°opstelling van een evenementenkalender voor het ganse jaar en mededeling 
ervan aan alle betrokken handelaars met alle mogelijke communicatiemiddelen

°extra investering in digitale marketing om de diversiteit van de Lierse 
detailhandel kenbaar te maken

°streven naar meer “beleving” in het kernwinkelgebied van onze stad om Lier 
concurrentieel te houden in tijden van megawinkelcentra en e-commerce



Een groene stad: een toekomstgericht milieu-, natuur- en energiebeleid

Zorg voor natuur en milieu, efficiënt, zuinig en rationeel energiebeleid zijn 
meer dan ooit aan de orde. Vooral ook wat het eigen patrimonium betreft 
moeten inspanningen voor klimaatvriendelijke maatregelen een 
uitgangspunt zijn.

Open Vld Lier-Koningshooikt wil:

°de groene ruimten in onze stad en deelgemeente bewaren

°de burgemeestersconvenant (voor een natuur-, klimaat- en energievriendelijk 
beleid) verder uitvoeren

°het stedelijk patrimonium verder screenen op energiebesparing, 
onderhoudsvriendelijke groenvoorzieningen en biodiversiteit. Duurzaamheid is 
het codewoord

°voluit kiezen voor een duurzaam aankoopbeleid

°bewoners van onze stad en deelgemeente actief stimuleren tot eerlijke en 
duurzame aankopen 

°ook eigenaars sensibiliseren en stimuleren tot energiebesparende en duurzame 
investeringen, bewoners tot rationeel energieverbruik

°onderzoeken hoe verharde grond kan vervangen worden door waterdoorlatende 
materialen

°de vergroening van het stedelijk wagenpark verderzetten

°het structureel reinigen en herprofileren van grachten nauwkeuriger in kaart 
brengen en opvolgen

°het stedelijk lichtplan actualiseren en verder uitvoeren met slimme verlichting 
als uitgangspunt



Gezonde financiën, een aantrekkelijk personeelsbeleid

Een gezond financieel beleid, met ruimte voor voldoende investeringen 
zonder belastingverhogingen is voor liberalen essentieel. 

In het verleden werden in onze stad gebouwen al te vaak “afgeleefd”. Zo 
moesten op een bepaald moment de administratieve gebouwen en de 
magazijnen van stad en OCMW, het politiecentrum, het zwembad, en het 
woonzorgcentrum allemaal tegelijkertijd gerenoveerd, meestal 
geherlokaliseerd en herbouwd worden. Dat dit de stads-en OCMW-
begroting zwaar zou belasten, was van meetaf aan duidelijk. En dat er 
nadien zwaar zou moeten bespaard worden en aan schuldafbouw gedaan, 
was even snel duidelijk.

De schuldafbouw is in de voorbije jaren gebeurd maar nu wordt het hoog 
tijd voor nieuwe investeringen in ons patrimonium: herwaardering van 
onze monumenten en heraanleg van straten worden met spoed aangepakt.

Open Vld Lier-Koningshooikt wil: 

°gezonde financiën, zonder belastingverhoging

°een nieuw kerntakendebat: wie organiseert wat en (eventueel) in welk 
samenwerkingsverband

°het stedelijk patrimonium (annex eigendommen OCMW) minutieus in kaart 
brengen met het oog op optimale bestemming en rentabiliteit. Er wordt 
onderzocht door wie het beheer van dit patrimonium in de beste 
omstandigheden kan plaatsvinden en wat de ideale bestemming moet zijn

°meer inzetten op het “binnenhalen” van allerlei subsidies

°met elke organisatie waar ze mee samenwerkt, en eventueel een financiële 
toelage geeft, een beheersovereenkomst of convenant met resultaatsverbintenis 
afsluiten



De stadsorganisatie is gebaat bij kwaliteitsvol en geëngageerd personeel. 
Een financieel orthodox beleid mag geen vrijbrief zijn voor gebrek aan 
waardering of overdruk. De prestaties van een stad en de tevredenheid van 
haar burgers, staan of vallen met de inzet van haar personeel.

Open Vld Lier-Koningshooikt wil:

°de deskundigheid en de expertise van het personeel ten volle erkennen en hen 
van punt nul betrekken bij het uitwerken van nieuwe initiatieven. Het M-team is 
een permanente overleg-en gesprekspartner voor het CBS

°met de schuldafbouw geen negatieve druk leggen op het personeel. Bij het 
kerntakendebat moet het beschikbare personeel in kaart worden gebracht en een 
werklastmeting uitgewerkt

°vrijwilligers optimaal inzetten en erkennen. Vrijwilligers moeten professioneel 
gestuurd, ondersteund en begeleid worden

°in de stadsorganisatie meer sociale tewerkstelling: meer inzet van art.60, meer 
tewerkstellingsprojecten, meer samenwerking met sociale 
tewerkstellingseconomie,…

°het onderscheid tussen contractueel en statutair personeel verder afbouwen

°SOLag verder ontwikkelen tot een volwaardig autonoom bedrijf, met 
duidelijke afspraken rond doelstellingen, resultaten en  communicatie


