Onze stad is van jou
L.n.r.: Rita Lodewyckx (14e), Remco Schevenhels (11e), Joske Bellens (26e),
Erwin Goyvaerts (22e), Filip Michiels (27e), Christel Van den Plas (3e),
Frank Verelst (13e), Viviane Van Roosendael (32e), Patrick Vermeulen (29e),
Walter Grootaers (33e), Tekin Tasdemir (31e), Jan Van 0osterwyck (20e),
Guido Geysels (24e), Paula Cornelissens (25e).

V.U.: Dirk Verrelst , Guido Gezellelaan 69, 2500 Lier - Niet op de openbare weg gooien a.u.b.

L.n.r.: Yahya Degirmenci (7e), Erik De Preter (12e), Benjamin Torfs (8e),Jan Pen (30e), Nina Warnier (17e),
Hanne Van de Velde (23e), Thierry Suetens (6e), Kris Verlinden (10e), Marleen Vanderpoorten (1e), Els Hendrickx (9e),
Marie-Louise De Winter (21e), Lissa Van Reusel (16e), Sanya Özdemir (19e), Siegfried Evens (15e), Ann Van Meensel (28e),
Martine De Mulder (18e), Sabine Leyzen (4e), Philip De Koninck (5e), Ivo Andries (2e).

Beste Lierenaar en Hooiktenaar,
Zondag 14 oktober kiezen wij een nieuw stadsbestuur. Dit bestuur
zal het beleid uitzetten in de komende 6 jaar. Tijdens de voorbije
weken stelden de deelnemende politieke partijen hun kandidaten
en programma aan u voor.
In deze flyer vindt u een samenvatting van het programma van
Open Vld Lier-Koningshooikt én onze kandidaten op één van de
mooiste plekjes van onze stad.
Zelf ben ik de ﬁere lijsttrekker van Open Vld Lier-Koningshooikt.
Onze lijst bestaat uit 33 gedreven en enthousiaste mannen en vrouwen die positief en
optimistisch naar de toekomst van Lier en Koningshooikt kijken. Ze wonen op verschillende
plekken in de stad of deelgemeente, zijn divers van afkomst en achtergrond, van beroep en
interesses,…Maar één iets hebben zij allemaal gemeen: ze staan open en vrij in het leven en
wensen dat alle Lierenaars en Hooiktenaars van dezelfde openheid en vrijheid kunnen genieten.
Een mooie en zorgzame stad en deelgemeente, met veel groen, water en open pleinen waar
het aangenaam wonen, werken en verblijven is, waar ondernemerschap gekoesterd wordt en
niemand aan zijn lot wordt overgelaten : daar staat Open Vld Lier-Koningshooikt voor!
Alvast bedankt om onze belangrijkste programmapunten even door te nemen.
Meer kan u lezen op onze website.
Vriendelijke groeten namens alle kandidaten,
Marleen Vanderpoorten

Programmapunten

Volledige programma, kandidaten en
standpunten terug te vinden op:
www.openvldlier.be en www.marleen.vanderpoorten.be

• gezonde ﬁnanciën, geen belastingverhoging
• actieve en intensieve wijkwerking voor ganse
onze stad en deelgemeente: beginspraak is
de norm
• breed en toegankelijk cultuur-en sportbeleid
met extra aandacht voor wie hier niet
vanzelfsprekend mee in aanraking komt
• een nieuw cultureel centrum, op korte termijn
onderzoek van plaats en ruimte
• ontwikkeling van de Hoge Velden als stedelijk
sportcomplex
• kinderopvang uitbreiden met een
“tienerbegeleiding”, na de schooluren en in de
vakanties
• blijvende investering in personeel en materiaal
voor “Proper Lier”, ook buiten de waters
• hervorming van de ﬁnanciële bijdrage voor
afvalverwerking per inwoner met bijzondere
aandacht voor kwetsbare groepen
• ”sterk door werk”: coördinatie van alle partners
in het tewerkstellingscircuit, krachtige inzet op
werk(ervaring) en tewerkstelling

• meer sociale tewerkstelling in de
stadsorganisatie en vanzelfsprekende
samenwerking met bedrijven in de sociaal
economische sector
• uitbouw van “Huis van het kind” met als
kerndoel opvoedingsondersteuning
• lokale dienstencentra zetten in op zorg voor
(oudere) mensen, tegen vereenzaming en voor
zinvolle vrijetijdsbesteding
• op heel korte termijn aanstellen van Lierse
bouwmeester om samen met alle betrokkenen
en geïnteresseerden een masterplan “ruimte”
op te maken over bouwen en wonen in het
Lier/Koningshooikt van de toekomst
• herwaardering van onze monumenten
• ”Water in de stad” als onderdeel van het
masterplan “ruimte”
• toegankelijkheidstoets voor alle straten,
pleinen en (semi)openbare ruimten
• verﬁjnen en evalueren van Lier als bereikbare
en leefbare stad

