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Ambitieuze en verantwoordelijke stad: 

Bestuursakkoord 2019-2024 stad Lier 

 

Dit coalitieakkoord is de leidraad waarmee het stadsbestuur zes jaar lang Lier en 

Koningshooikt zal besturen. 

Dit akkoord zet ambitieuze lijnen uit voor de komende beleidsperiode. De 

grootste investering in ons openbaar domein ooit. Net als de grootste uitbreiding 

van onze sportinfrastructuur. Het betekent ook ambitieuze doelstellingen op vlak 

van vergroening, leefbaarheid, betrokkenheid en efficiënt bestuur. 

Ambitie gaat bij dit stadsbestuur echter gepaard met verantwoordelijkheid. We 

springen niet verder dan onze stok lang is. Investeren mag niet leiden tot 

een verhoogde schuldenlast of een verhoging van de lasten voor de burgers. 

Een verantwoordelijk bestuur zorgt ook voor wie dat nodig heeft. De integratie 

van stad en OCMW maakt onze sociale taakstelling groter dan ooit. Dat doen we 

met een doorgedreven inzet op activering van wie kan werken en warme zorg 

voor wie daar nood aan heeft. Zo kiezen we voor een evenwichtig en 

rechtvaardig sociaal beleid. 

We nemen ook de verantwoordelijkheid om de groei van onze stad in goede 

banen te leiden. Kwalitatief wonen in een leefbare stad betekent erkennen dat er 

grenzen zijn aan verdichting en verhoging van de binnenstad. Dat vereist 

ook het bewaren en versterken van het groene weefsel aan onze rand en in de 

stad zelf.  

Een verantwoordelijke stad is ook een veilige stad. We zetten het succesvolle 

veiligheidsbeleid verder en blijven ons stedelijke veiligheidsapparaat versterken. 

Ambitie en verantwoordelijkheid zijn een dagelijkse plicht, maar Lierke Plezierke 

moet ook bruisen. We geven ruim baan aan sfeervolle evenementen en zorgen 

zelf ook voor een divers en fris cultureel aanbod. 

Een bruisende stad heeft ook nood aan een vitale lokale economie. We blijven 

volop inzetten op onze steunmaatregelen voor het kernwinkelgebied, met de 

stad als betrouwbare partner voor wie investeert in onze stad. 

Ook veertig jaar na de fusie verdient onze unieke deelgemeente Koningshooikt 

beleid op haar maat.  

Ambitie tenslotte is geen excuus voor eenzijdig beleid. Een stad besturen is geen 

eenrichtingsverkeer. Participatie moet een leidraad zijn bij het verder uitwerken 

en uitvoeren van dit bestuursakkoord. Dit bestuursakkoord is dan ook geen 

dwingend pakket, maar een uitnodiging tot dialoog met iedere inwoner van 

goede wil.   
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1. Communicatie, Participatie en Burgerbetrokkenheid, Wijkwerking 

Communicatie 

• We besteden aandacht aan zorgvuldige, heldere en correcte communicatie 

met de inwoners, bedrijven en bezoekers van Lier en Koningshooikt. We 

verstrekken vlot en volledig alle gevraagde informatie. Daarvoor evalueren we 

regelmatig onze communicatiemethodes op doelgerichtheid en voorzien waar 

nodig investeringen en modernisering. 

• De stad zet in op digitale en moderne communicatiekanalen. Ook papieren 

communicatie blijft echter een belangrijk kanaal om erover te waken dat alle 

lagen van de bevolking worden bereikt. De “Peperbus” en de “Peperbus Kort” 

blijven dan ook behouden en worden voortdurend verbeterd. 

• De stad en al haar diensten communiceren met de eigen bevolking uitsluitend 

in helder en begrijpelijk Nederlands. 

 

Participatie, Burgerbetrokkenheid en Wijkwerking 

 We betrekken onze bewoners van stad en deelgemeente grondig en 

voortdurend bij de ontwikkeling van het beleid. Voor het najaar van 2019 

leggen we hier de krijtlijnen voor vast in een conceptnota. 

 We bakenen de taak van de lokale overheid af en denken na over de ruimte 

die we laten aan anderen om mee te overleggen en te organiseren.  

 We onderzoeken hoe we de gemeenteraad en de commissievergaderingen 

kunnen herwaarderen als overlegfora bij de start van belangrijke dossiers. 

 De adviesraden worden behouden, maar waar nodig wordt de werking met de 

betrokkenen geëvalueerd en desgevallend bijgestuurd. Uitgangspunt is een 

betere afstemming op elkaar van de adviesraden en/of beheerorganen. De 

kerntaak van de adviesraden blijft advies verstrekken op vraag van het 

stadsbestuur of op eigen initiatief. Niet-gevolgde adviezen worden altijd 

gemotiveerd en toegelicht. Er wordt hen een budget ter beschikking gesteld 

voor de organisatie van open overleg-en informatiemomenten. 

 Efficiënte participatie van onder uit vereist een sterke communicatie van 

boven uit. Een performante communicatie staat voor duidelijkheid, openheid 

en bereikbaarheid, is ten allen tijde volledig, tijdig en correct en neemt de 

burgers mee in het verhaal van de ambities voor onze stad. 

 Een performant en laagdrempelig systeem voor meldingen en 

klachtenbehandeling blijft één van de hoekstenen van betrouwbare 

dienstverlening. Onze diensten krijgen daarvoor alle mogelijkheden. 
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 We streven naar actieve wijkwerking op het ganse grondgebied. 

Overlegmomenten met onze burgers worden periodiek georganiseerd. Deze 

kunnen wijk- of themagebonden zijn. Het stadsbestuur en de betrokken 

inwoners gaan met elkaar in dialoog over het te voeren beleid en de 

uitvoering ervan.  
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2. Lokale Economie 

 

 De stad zet verder in op het kernversterkend beleid, dat grondig wordt 

geëvalueerd en verbeterd waar mogelijk.  

 Er wordt voldoende budget voorzien voor het promoten en aantrekkelijker 

maken van de Lierse winkelbeleving, bijvoorbeeld door de uitbreiding van het 

takenpakket van de retail-vastgoedexpert. 

 Winkeluitbreiding buiten het centrum wordt aan banden gelegd volgens de 

principes van de beleidsvisie Detailhandel. We voorzien hiervoor een duidelijk 

beleidskader waarin nieuwe aanvragen en vestigingen worden getoetst. 

 We doen regelmatig metingen van de bezoekers van de Lierse winkelas, 

teneinde een duidelijk beeld te krijgen van onze aantrekking als 

verzorgingsgebied. 

 De stad promoot het kernwinkelgebied online, via reclamekanalen en via 

papieren magazines in Lier en daarbuiten. 

 We blijven het Lierse kernwinkelgebied actief promoten met een duidelijk 

becijferd zakendossier bij investeerders en potentiële starters. 

 De leegstandsbelasting voor winkelpanden is een belangrijk wapen in de strijd 

tegen leegstand en verwaarlozing van panden die zo de aantrekkelijkheid van 

onze winkelas verlagen. Een aanzienlijke verhoging van de eerste aanslag en 

progressieve toename bij langdurige leegstand wordt op korte termijn 

uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 De startpremie is een noodzakelijk instrument voor het aantrekken van 

startende zaken. We evalueren de toekenning ervan met het oog op het 

stimuleren van een divers aanbod in het kernwinkelgebied. 

 We nemen de nodige initiatieven om de volledige stedelijke winkelas 

kleurrijker, levendiger en dynamischer maken, met bijzondere aandacht ook 

voor netheid.  

 We onderzoeken de mogelijkheid van aanmoedigingsmaatregelen voor 

bestaande handelaars die hun zaak vernieuwen of investeren in het uitzicht 

ervan. 

 Samen met de eigenaars en uitbaters werken we aan een propere 

winkelstraat. Indien nodig dwingen we hiervoor ook de nodige inspanningen 

van alle betrokkenen af. De stad besteedt bijzondere aandacht aan de 

winkelas op vlak van properheid. 

 De stad steunt en faciliteert overkoepelende initiatieven om het Lierse 

winkelaanbod ook digitaal te ontsluiten. 

 We onderzoeken de mogelijkheid van één ophaaldatum voor de winkelas van 

afval, papier&karton. Met de horeca maken we afspraken om hun private 

afvalophalingen beter op elkaar af te stemmen. 
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 De bestaande beloonsystemen voor winkel- en horecabezoek in Lier promoten 

en uitbreiden. 

 Blijven investeren in dynamische en aantrekkelijke geleiding naar de parkings 

en winkelas.  

 Tijdelijke huurcontracten voor starters in leegstaande panden promoten en 

steunen. 

 De zaterdagse markt behouden op Grote Markt en de beleving ervan 

versterken. 

 Bij werken of mobiliteitswijzigingen uitgebreid communiceren en overleggen 

met betrokken horeca en handelaars.     

 De stad informeert wanneer mogelijk Lierse bedrijven, handelaars en vrije 

beroepen maximaal bij stedelijke aankopen en aanbestedingen 

 In Koningshooikt promoten we ook de lokale Hooiktse zaken. 

 We promoten en bevorderen waar mogelijk de korte keten tussen producent 

en consument. 

 De Economische raad wordt verbreed en versterkt als belangrijke partner 

voor het uittekenen van ons beleid. 

 De fiscale en administratieve verplichtingen voor lokale bedrijven worden zo 

eenvoudig en transparant mogelijk gehouden. 
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3. Jeugd, Evenementen, Toerisme, Musea, Roerend Ergoed 

 

Jeugd 

 We herhalen de financiële steunmaatregelen voor jeugdbewegingen die 

investeren in moderne en veilige lokalen. 

 De stad voorziet in een studeerplek voor de Lierse studenten in secundair en 

hoger onderwijs met maximale toegankelijkheid. 

 De omgeving van het Moevement wordt verder uitgebouwd als 

ontspanningsplek voor tieners, met de realisatie van een vernieuwd skatepark 

als startpunt. De mogelijkheid tot het installeren van een pumptrack of 

andere recreatiegelegenheden wordt onderzocht. 

 In landschapspark Pallieterland wordt een speelbos gerealiseerd. De 

mogelijkheid van een derde speelbos wordt onderzocht. 

 Het is de ambitie om jaarlijks minstens één nieuw of vernieuwd 

wijkspeelpleintje aan te leggen. Bij de ontwikkeling van nieuwe woonzones 

wordt gewaakt over voldoende speelruimte. De toegankelijkheid van de 

stedelijke speelpleintjes is een aandachtspunt. 

 -De stad blijft inzetten op kind- en jeugdvriendelijke laagdrempelige 

evenementen zoals de aankomst van Sinterklaas, Springkastelendag, de 

Kerstjumping, het Tienerfestival, Dag van de Jeugdbeweging en Broeihaard. 

 De Jeugdraad is een belangrijke partner voor ons stedelijk jeugdbeleid. We 

onderzoeken de mogelijkheid om ook jongere kinderen te betrekken bij het 

beleid, eventueel in samenwerking met de scholen in de vorm van een 

“Kindergemeenteraad”.  

 

Evenementen 

 Het digitale evenementenloket wordt verder uitgerold en gebruiksvriendelijker 

gemaakt.  

 We onderzoeken de versoepeling van een limietdatum voor de aanvraag van 

evenementen voor evenementen met beperkte impact. 

 De oprichting van een structurele overleggroep Evenementen, met 

vertegenwoordiging van organisatoren, de horeca, de VZW Shopping en 

omwonenden. Zo vergroten we het draagvlak voor evenementen en 

bevorderen we samenwerking en synergie. 

 De stad moedigt evenementorganisatoren aan om bewust om te gaan met 

afval en geeft daarbij zelf het goede voorbeeld. 

 Er komt een grondige evaluatie van de geluidsnormen voor evenementen, 

met oog op de belangen van omwonenden, bezoekers en organisatoren. 
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 Er wordt verder ingezet op de evenementenweide als plek voor familiale 

evenementen in het groen. Er wordt gewaakt over respect voor omwonenden 

en de aanwezige natuur. 

 In 2020 organiseert de stad opnieuw een Reuzenfeest, in navolging van de 

succesvolle Gummarusfeesten. 

 De stad is een betrouwbare partner en faciliterende partij voor particuliere 

organisatoren van evenementen die een meerwaarde bieden aan de stad.  

 We blijven inzetten op een ambitieuze en sfeervolle Kerstmarkt met 

bovenlokale aantrekking, met een belangrijke rol voor de lokale verenigingen. 

 Bij de nieuwe aanbesteding van de Kerstverlichting voor de komende 

beleidsperiode wordt gestreefd naar uitbreiding van het gebied, stijlvol 

ontwerp en energiezuinigheid. We bekijken de mogelijkheid om de periode te 

verlengen tot Valentijn, met de nodige visuele aanpassingen. 

 

Toerisme 

 In samenwerking met de Kerkfabriek en het Toerismepastoraal bekijken we 

de mogelijkheid om op termijn de Begijnhofkerk open te stellen voor 

toeristisch bezoek. 

 De MICE-doelgroep wordt actief benaderd en aangetrokken. 

 Het promoten van Lier en Koningshooikt voor fiets- en wandeltoerisme met 

de ambitie minstens 100km. aan routes aan te bieden. 

 De stad realiseert deze beleidsperiode een mobilhomeparking: indien mogelijk 

in samenwerking met particuliere partners op de te ontwikkelen Hoge Velden 

of elders. 

 We onderzoeken de mogelijkheid voor weekendopening van het 

toerismekantoor in het laagseizoen, in het bijzonder tijdens grote 

evenementen 

 De erkende stadsgidsen zijn belangrijke partners voor ons toerismebeleid. De 

stad voorziet de nodige opleiding, promotie en steun. 

 We blijven inzetten op digitale en fysieke wandelingen die specifieke 

elementen uit het Liers verleden en ons erfgoed ontsluiten voor de individuele 

bezoeker. 

 De particuliere toeristische partners, horeca en andere betrokken actoren bij 

het toerismebeleid worden regelmatig geïnformeerd en betrokken bij het 

beleid. 
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Musea 

 De stad ontwikkelt een bezoekers-app en audiogids, met focus op 

meertaligheid en een gelaagde bezoekerservaring voor het Stadsmuseum. 

 Het Stadsmuseum ontwikkelt met het Stadslab educatieve trajecten voor 

scholen en individuele kinderen. 

 We organiseren in het Stadsmuseum regelmatige wisselexpo’s waarbij lokale 

verenigingen en Liers erfgoed in de kijker wordt geplaatst. 

 De museumtuin wordt opgewaardeerd en betrokken bij het Stadsmuseum. 

 De stad blijft samen met het Zimmertorencomité het Zimmertorenmuseum en 

de Zimmersite beheren als een moderne en dynamische toeristische attractie. 

 

Roerend Erfgoed 

 De stad zet in op verwerving van kunst en historische artefacten met focus op 

bruikbaarheid voor het Stadsmuseum. 

 De stad zet verder in op ‘zwerfgoed’: historische artefacten en beelden die 

een plaats krijgen op openbaar domein en het straatbeeld, met voldoende 

historische kadering. 

 Een definitieve oplossing voor de depotproblematiek, indien mogelijk te 

realiseren binnen bestaande stadseigendom. 

 Er wordt onderzocht om de Reuzentrein terug naar Lier te halen en eventueel 

te huisvesten in bestaand stedelijk patrimonium. 

 De stad treedt op als bewaarder van verenigingserfgoed, met bijzondere 

aandacht wanneer deze vereniging haar werking stopt. 
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4. Financiën 

 De stad/OCMW springt zuinig om met de beschikbare middelen en handelt als 

een goed huisvader. Iedere begroting moet dan ook sluitend zijn. De 

schuldafbouw zal verder gezet worden. Dat verlaagt de rentelast, wat 

opnieuw meer extra ruimte geeft aan bijkomende investeringen. We geven 

voorrang aan investeringen die de ganse bevolking ten goede komen. 

 Wij zullen in de eerste plaats bezuinigen op de eigen uitgaven en 

werkingsmiddelen. De stad focust zich daarom prioritair op haar kerntaken en 

evalueert deze voortdurend. 

 Belastingen (in het bijzonder de opcentiemen op de onroerende voorheffing 

en de aanvullende personenbelasting) worden niet verhoogd. Retributies 

worden aangepast aan de index van de kleinhandelsprijzen. 

 De evoluties op de financiële markten worden nauwgezet opgevolgd en 

optimaal toegepast. 

 

  



11 
 

5. Veiligheid, Handhaving, Politie en Brandweer, Regionale 

Samenwerking 

Veiligheid 

 Ons succesvolle veiligheidsbeleid wordt verdergezet. We voeren een 

totaalaanpak die inzet op alle aspecten van persoonlijke en publieke 

veiligheid. Sanctionering, controle en preventie worden evenwichtig 

toegepast.  

 Snelheidsovertredingen worden actief gecontroleerd en gesanctioneerd. 

Bijzondere aandacht besteden we aan de zone-50, zone-30 en de 

schoolomgevingen. 

 We investeren in de aankoop van moderne veiligheidstechnologie. Slimme 

camera’s en andere toepassingen kunnen worden ingezet, onder meer voor 

de beteugeling van sluikstorten, op vandalismegevoelige locaties of bij de 

aanpak van andere vormen van overlast. 

 We voeren een evenwichtig controlebeleid in het verkeer en zetten in op 

wederzijds respect tussen alle andere weggebruikers. 

 

Handhaving 

 De stad waakt over de rechten en plichten van de burgers. Een correct 

handhavingsbeleid is hier het sluitstuk van. 

 Het opsporen van alle vormen van fraude gebeurt systematisch over de 

beleidsdomeinen heen op basis van een duidelijk afsprakenkader. 

 

Politie 

 Ons politiekorps wordt voorzien van voldoende materiaal en 

personeelscapaciteit om haar taken ernstig te kunnen uitvoeren, ongeacht de 

vereiste bovenlokale inzet. Hiervoor wordt het politiekader uitgebreid tot 

minstens het voorgeschreven aantal. 

 We evalueren regelmatig het GAS-reglement, waarbij we streven naar een 

helder, eenduidig en efficiënt geheel dat alle vormen van overlast op 

evenwichtige wijze kan bestrijden. We blijven daarbij inzetten op 

hersteltrajecten, in het bijzonder bij minderjarigen. 

 We streven naar herkenbare en aanspreekbare wijkagenten, die ook een rol 

spelen bij de wijkwerking. 
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Brandweer 

 Onze brandweer werkt samen in het kader van de brandweerzone 

Rivierenland. Dit garandeert een optimale inzet van investeringen in modern 

materiaal en personeel. Zij zet zich in bij alle mogelijke incidenten en rampen. 

 

Regionale samenwerking 

 Bovenlokale samenwerking, in het bijzonder met  de omliggende gemeenten, 

is en blijft noodzakelijk. Op vlak van brandweer, politie, kunstacademies en 

een groot aantal beleidsdomeinen zijn er reeds bestaande verbanden. We 

evalueren voortdurend de meerwaarde van die samenwerking. 

Opportuniteiten voor nieuwe samenwerking die duidelijke efficiëntiewinsten, 

versterkte aankoopmogelijkheden of inhoudelijke uitwisseling bieden worden 

benut. 
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6. Personeel 

 De stad bereidt zich voor op de te verwachten opruststelling en vervanging 

van een deel van haar personeelskader. Aanwervingen gebeuren zoals altijd 

volgens objectieve en neutrale criteria en procedures. De stad waakt erover 

dat bij stedelijke vacatures de inwoners maximaal worden geïnformeerd.  

 De fusie tussen de diensten van Stad en OCMW wordt volledig afgerond op 

een respectvolle en evenwichtige basis, met het oog op maximale efficiëntie 

en synergie. 

 We voeren een intern kerntakendebat als leidraad voor personeel en 

schepencollege. 

 Leidinggevende ambtenaren en schepencollege worden gestimuleerd om 

organisatiebreed te denken. 

 We investeren in opleiding van ons personeel, teneinde het gebruik van IT, 

moderne technieken en andere innovaties te maximaliseren. 

 We onderzoeken de uitbreidingsmogelijkheid van projectwerk en freelance 

inzet van gespecialiseerde en specifieke medewerkers. 

 De stad koestert en waardeert haar vrijwilligers, die we maximaal 

ondersteunen. 
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7. Loket, ICT, Burgerlijke Stand, Begraafplaatsen 

Loket 

 We evalueren permanent onze loketwerking en optimaliseren de 

dienstverlening. Lier blijft een pioniersrol nastreven op gebied van moderne  

dienstverlening: kwaliteit, snelheid en klantvriendelijkheid zijn hierbij de 

kernwoorden. Het afsprakensysteem en e-loket maakt het de burger mogelijk 

online, telefonisch of aan het loket op afspraak zijn administratieve noden af 

te handelen. 

 

ICT 

 

 De stad investeert in de nodige ICT-tools voor performante en moderne 

dienstverlening. Digitalisering en automatisering geven ons personeel 

verhoogde slagkracht en verlagen de administratieve taaklast. We streven 

naar maximale compatibiliteit tussen de eigen diensten onderling én met 

andere overheden. 

 Lier is en blijft een “Smart City” met aandacht voor innovatief digitaal beleid. 

We streven naar maximale connectiviteit tussen onze eigen diensten en onze 

stedelijke klanten: burgers, bedrijven en bezoekers. 

 We blijven inzetten op een directe en klantvriendelijke service als 

afleverplatform voor de FOD en het Rijksregister. We trachten zoveel mogelijk 

documenten digitaal en/of automatisch af te leveren. 

 

Burgerlijke stand 

 De stad en het schepencollege besteden de nodige aandacht aan stijlvolle en 

persoonlijke huwelijksceremonies en jubilarisbezoeken. We verwelkomen onze 

nieuwe inwoners tijdens regelmatige ontvangstmomenten. 

 

Begraafplaatsen 

 Onze stedelijke begraafplaatsen zijn goed onderhouden en vlot toegankelijk. 

Het voormalige kerkhof Mechelsesteenweg wordt met respect voor het 

funerair erfgoed omgevormd tot landschapspark.  

 We onderzoeken de mogelijkheid tot een uitbreiding van de afscheidsruimte 

Erica op Kloosterheide. 
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8. Welzijn, Werk, Armoede 

Welzijn 

 Lokale sociale hulpverlening heeft steeds als doel om iedereen een 

menswaardig en zinvol leven te laten leiden. Dat omvat ook het recht op 

maatschappelijke participatie en sociale activering. 

 We voorzien een duidelijk referentiekader voor alle mogelijke vormen van 

bijstand, dat als leidraad wordt gebruikt door het bijzonder comité voor 

sociale bijstand voor elke toekenning.  

 We ontwikkelen een nog sterker activeringsbeleid voor leefloongerechtigden 

of burgers die andere vormen van sociale bijstand genieten. Aanvullende 

steun is niet vrijblijvend. Iedereen die een beroep doet op het OCMW gaat 

een duidelijk engagement aan om zijn/haar situatie structureel te verbeteren 

aan de hand van duurzame acties inzake taalkennis, werkbereidheid en 

participatie/ inburgering op maat van de competenties van de steunvrager. 

Activeerbare mensen met leefloon worden snel naar een traject naar werk 

geleid. Niet onmiddellijk activeerbaren worden begeleid naar voortrajecten of 

naar begeleid vrijwilligerswerk. Activeerbare leefloners die geen werk zoeken 

of het aangeboden begeleidingstraject weigeren verliezen hun leefloon, 

behoudens dwingende redenen tot vrijstelling. Dat geldt zoals altijd ook voor 

erkende asielzoekers. 

Werk 

 We zetten daarvoor in op begeleiding op maat, via het geïndividualiseerd 

project maatschappelijke integratie (GPMI). Het versterken van de 

zelfredzaamheid en activering in alle aspecten is steeds het uitgangspunt van 

dit traject. 

 Snelle verwerving van Nederlands en het zich eigen maken van onze 

gewoonten en gebruiken, in het bijzonder deze op de arbeidsmarkt, is steeds 

een speerpunt bij het begeleidsproject van nieuwkomers. We maken nog 

meer werk van begeleiding van werkzoekenden met taalachterstand naar het 

aangepaste onderwijsniveau. Ook erkende asielzoekers worden zo snel als 

wettelijk mogelijk begeleid naar de arbeidsmarkt. Voor een vlotte inburgering 

communiceert de stad uitsluitend in helder en eenvoudig Nederlands. 

Nieuwkomers worden aangemoedigd om het verenigingsleven te ontdekken 

en zich te engageren op elk niveau van het gemeenschapsleven. 

  “Sterk door werk” is een uitgangspunt van ons bestuursakkoord. Investeren 

in een lokaal beleid rond werk(ervaring) is cruciaal om een offensief lokaal 

sociaal beleid te kunnen uitbouwen. De stad gaat voor een verhoging van het 

aantal leer- en ervaringstrajecten dat we aanbieden via artikel 60 en sociale 

economie en investeert in sociale economie. 

 Stad en OCMW brengen alle partners in het tewerkstellingscircuit, werkgevers 

en onderwijs samen om de problematiek van moeilijk activeerbaren van nabij 

op te volgen, initiatieven op te zetten en te coördineren, met een sterke 

klemtoon op werkervaring en het traject naar reguliere tewerkstelling. 
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 De stuurgroep “Jeugdwerkloosheid” krijgt een permanent karakter structurele 

ondersteuning in de stedelijke administratie, die ook instaat voor de 

opvolging van alle mogelijke sociale tewerkstellingsinitiatieven in de eigen 

organisatie.  

 We sensibiliseren en informeren onze partners over (boven)lokale 

overheidsinitiatieven zoals duaal leren, sociale tewerkstelling in al zijn 

vormen, voortrajecten, jobatelier, vrijwilligerswerk,… 

 

Armoede 

 We bestrijden en vermijden armoede, in het bijzonder bij gezinnen met jonge 

kinderen, senioren en mensen met een beperking.  

 Sociale fraude wordt over de diensten heen opgespoord en bestraft. 

 Onze sociale balie wordt uitgediept tot een laagdrempelig welzijnsloket, waar 

elke welzijnsvraag correct en begrijpelijk kan worden beantwoord 

 De stad realiseert deze legislatuur een kwalitatief sociaal restaurant op een 

nieuwe locatie 

 Samenwerking met bestaande welzijnsorganisaties voortdurend evalueren en 

waar nodig bijsturen 
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9. Senioren, Kinderopvang, Mensen met een beperking 

Senioren 

 We verhogen de ligdagprijs in ons stedelijk WZC niet tijdens deze legislatuur. 

Alleen indexering is mogelijk. We voeren een voortdurende kosten-

batenanalyse met aandacht voor inkomsten, subsidies en andere 

opportuniteiten. We voeren een motiverend en stimulerend personeelsbeleid, 

met aandacht voor het ziekteverzuim. We garanderen kwalitatieve zorg die 

voldoet aan alle standaarden voor menswaardige opvang. 

 We bekijken de verdere mogelijkheden voor een lokale dienstverlening die het 

ophalen van boodschappen en wegbrengen van afval voor senioren met 

fysieke beperkingen en beperkt inkomen. 

 We onderzoeken de mogelijkheid voor een herbestemming van het 

woonuitbreidingsgebied te Koningshooikt in een ruimte voor een 

woonzorgcentrum 

 We evalueren de werking van de dienstencentra en antennepunten. Waar 

mogelijk worden deze versterkt 

 We onderzoeken verder de vervoersmogelijkheden voor minder mobiele 

kansarmen met een duidelijk voorwaardenkader. 

 Actief opsporen van eenzaamheid bij senioren met het oog op begeleiding 

naar de dienstencentra. We voorzien een meldpunt waar zorgverleners, 

wijkwerking en anderen de nodige signalen kunnen geven. 

 Mantelzorgers inhoudelijk ondersteunen: dat kan via infomomenten, 

ervaringsdelingen, praktische ondersteuning door laatstejaars 

verpleegkundigen… 

 

Kinderopvang 

 Het voorinschrijvingsysteem wordt grondig geëvalueerd met het oog op 

verhoogde gebruiksvriendelijkheid en transparante facturatie. 

 Er wordt niet voorzien in bijkomende BKO-locaties. We evalueren permanent 

de opvangvraag en kijken in hoeverre particuliere opvanginitiatieven hieraan 

voldoen. De stad voert een aanvullend beleid ten aanzien van deze 

particuliere aanbieders, geen vervangend of concurrentieel. Indien de nood 

aan buitenschoolse kinderopvang niet kan worden opgevangen door het 

particuliere aanbod wordt er in de eerste plaats gekeken naar het uitbreiden 

van het stedelijk aanbod in samenwerking met en op locatie bij scholen, 

sportclubs of ons stedelijk kunstonderwijs.  

 De BKO-locaties worden voorzien van dynamische en aantrekkelijke binnen- 

en buitenspeelruimte. 

 De BKO-werking in Koningshooikt wordt niet afgebouwd en blijft 

gegarandeerd open, ook tijdens dalperiodes. 
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 De stedelijke kinderopvang streeft de hoogste kwaliteitseisen na, stelt zich 

klantvriendelijk op en communiceert uitsluitend in helder Nederlands. 

 De stad steunt Speelpleinwerking Speelmicroob bij het motiveren en 

aantrekken van vrijwilligers. We voorzien een aantrekkelijke buitenruimte met 

de nodige speelmogelijkheden. 

 De stad verwelkomt particuliere kinderopvanginitatieven en staat bestaande 

initiatieven zoveel mogelijk bij. 

 We onderzoeken de mogelijkheid om in Lier opgevangen pleegkinderen 

dezelfde mogelijkheden te geven als in Lier gedomicilieerde kinderen.  

 

Mensen met een beperking 

 We waken over de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor gebruikers 

van rolstoelen en rollators of mensen met een andere beperking. Bij 

heraanleg van voetpaden en straten geven we bijzondere aandacht aan de 

gebruiksvriendelijkheid voor mensen met een beperking. Een gelijkaardige 

focus op toegankelijkheid voor mensen met een beperking leggen we bij 

evenementen (zowel door ons vergund als door de stad georganiseerd) als bij 

het uitreiken van bouwvergunningen. 
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10. Openbare Ruimte 

Investeren 

 We investeren meer dan ooit in ons openbaar domein. Hiervoor volgen we het 

investeringsplan zoals werd opgemaakt en goedgekeurd door het 

stadsbestuur. Concreet engageren we ons om: 

o Minstens 22 miljoen te investeren in straten, pleinen, fietspaden en nieuwe 

riolen.  

o Een grote uitbreiding van ons fietspadennetwerk samen met de provincie 

en de Vlaamse overheid: nieuwe fietspaden in de Aarschotsesteenweg, 

Marnixdreef, Mechelbaan en Kesselsesteenweg.  

o De realisatie van Fietsostrade-trajecten Antwerpen, Herentals en Aarschot. 

 

Onderhouden 

 Het strooiplan wordt geëvalueerd, met bijzondere aandacht voor fietsers en 

voetgangers. We  onderzoeken of voor het aanpakken van fietspaden pekel 

kan wordt gebruikt in plaats van regulier strooizout. Ook het ruimen van een 

voetgangersdoorgang op pleinen en bruggen wordt uitgewerkt. 

 We behouden ons ambitieuze investeringsritme op vlak van asfalt en 

voetpaden. Prioritair zijn die voetpaden en asfaltwegen die bijzonder van 

belang zijn voor trage weggebruikers. 

 De aanpak van onkruid op openbaar domein wordt voortdurend geëvalueerd 

en bijgestuurd, met focus op duurzame en ecologische aanpak. 

 Bij afloop van het contract rond stratenplannen, bushokjes en 

publiciteitspanelen  wordt onderzocht of een nieuw contract ook smart city-

functies kan aanbieden 

 

Waterbeleid  

 We zorgen voor de opmaak van een rioolbeheersplan. 

 Hemelwaterplannen voor het grondgebied beschermen onze burgers beter 

tegen overstromingen en overlast door hemelwater. 

 Ruimen en onderhouden van grachten, straatkolken en rioleringen geven 

extra garanties voor degelijke waterafvoer 

 We waken over het zoveel mogelijk open houden en waar mogelijk 

openmaken van grachten en besteden extra aandacht aan de 

waterdoorlatendheid van verhardingen. 

 We sensibiliseren particuliere eigenaars over hun plichten bij het onderhoud 

van inbuizingen en private grachten. 
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 We onderzoeken hoe we meer “water in de stad” kunnen brengen en maken 

daarvoor een langetermijnplanning op. 
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11. Mobiliteit 

Proactief 

 We maken een grondige verkeersveiligheidsscan voor elke schoolomgeving op 

het grondgebied. De resultaten hiervan kunnen leiden tot wijziging van de 

verkeerssituatie, de invoering van schoolstraten of fietsstraten … 

 We werken actief mee aan de visievorming binnen de Vervoersregio 

Antwerpen en stemmen dit ook af op ons lokaal mobiliteitsbeleid. 

 

Voetgangers 

 We zetten in op voldoende ruimte voor voetgangers in het openbaar domein 

in het bijzonder voor rolstoelgebruikers, waarbij toegankelijkheid de norm 

moet zijn. 

 Het netwerk Trage Wegen wordt onderhouden en verder uitgebreid als groene 

en rustige verbindingen. Daarbij wordt in eerste instantie gefocust op het met 

elkaar verbinden van bestaande trage wegen.  

 Vrijhouden van de ruimte voor voetgangers is en blijft een belangrijk 

aandachtspunt. Dit vereist een grondig handhavingsbeleid voor de inname 

van de openbare weg.  

 We sturen aan op slimmere lichtenregelingen voor voetgangers en bekijken 

op welke plaatsen een aftelklok aan voetgangerslichten een meerwaarde kan 

hebben 

 Op veelgebruikte voetganger- en fietsoversteken voorzien we passende 

verlichting van de oversteek 

 

Fietsen 

 Het door de gemeenteraad goedgekeurde Fietsbeleidsplan wordt de leidraad 

voor een ambitieus en modern fietsbeleid. We gaan dit dan ook onverkort 

uitvoeren, in voortdurende evaluatie en overleg met de betrokkenen.  

 Investeren in en promoten van fietsenstallingen, fietskluizen  en deelfietsen 

 Investering in een mobiele fietstelpaal om de fietsstromen goed te monitoren. 

 Uitrollen van veilige fietstrajecten, met behulp van ondermeer fietsstraten. 

Deze fietsstraten sluiten we aan elkaar tot fietszones waar fietsers het ritme 

bepalen. 

 We onderzoeken een fietsbeloonsysteem voor scholieren en voor 

bedrijventerreinen 

 We staan fietsers toe om de volledige zaterdag gebruik te maken van de 

Stadsvesten. Op zondag blijven ze voorbehouden aan wandelaars. 
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Deelmobiliteit 

 We zetten in op deelfietsen voor bezoekers van onze stad. Daarbij 

onderzoeken we ook de wenselijkheid van toegang tot onze stad voor 

zogenaamde “vrije vloot-deelfietsen”. 

 Uitrol beleidsplan deelwagens waarbij steeds meer mensen toegang moeten 

krijgen tot een deelwagen op wandelafstand. Ook voor andere vormen van 

deelmobiliteit schept de stad een passend kader. 

 

Openbaar vervoer 

 We waken over een voldoende kwalitatief openbaar vervoer in het kader van 

de Vervoersregio Antwerpen. 

 Bushaltes worden comfortabel ingericht met het oog op combimobiliteit. Op 

die manier maken we de overstap van fiets/trein/auto naar bus 

aantrekkelijker. Daarbij kijken we niet enkel naar de inrichting van 

volwaardige mobipunten, maar ook naar kleinschaligere oplossingen 

afhankelijk van de locatie en de noden. 

 

Parkeren 

 We blijven aandacht schenken aan voldoende parkeerruimte voor bewoners 

en bezoekers 

 Buurtparkeren wordt onderzocht. Hierbij bekijken we de mogelijkheid om 

korting te geven op een parkeerabonnement wanneer men de bewonerskaart 

inlevert. 

 Het Liers halfuurtje blijft behouden en wordt gepromoot als oplossing voor 

een kort bezoek aan het centrum. 

 Er wordt een reglement opgemaakt voor het toekennen van bewonerskaarten 

en parkeervergunningen. Dit stemmen we af op de parkeernormen. 

 We stimuleren het toelaten van zorgparkeren. Daarbij kunnen burgers 

toelaten aan zorgverstrekkers om voor hun oprit of garagepoort te parkeren 

voor korte duur. 

 Hinderlijk parkeren op voetpaden en fietspaden wordt effectief aangepakt 

 We evalueren de parkeernormen en nemen daarin eveneens de toegang tot 

deelmobiliteit en andere mobiliteitsvormen op. 

 We evalueren de laad- en loszones in functie van een betere afstemming op 

de noden van de lokale handelaars.  
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Snelheid 

 Woonwijken met smalle straten binnen de Vesten worden zoveel mogelijk 

ingericht als woonerven. Voetgangers mogen hier de volledige breedte van de 

weg gebruiken, spelen op straat is toegelaten en de snelheid wordt beperkt 

tot 20 km/u. 

 We breiden de zone-30 uit in de binnenstad op die plaatsen waar dit ook goed 

afdwingbaar is 

 Verhoogde inzet van sensibiliserende ‘smileyborden’ die de snelheid 

aangeven. 

 Zone 30 blijft een belangrijk aandachtspunt op vlak van handhaving. 
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12. Stadsontwikkeling Wonen, R.O., Patrimonium en Onroerend 

Erfgoed, SOLag 

Stadsontwikkeling 

 De uitbreiding van woongebieden, nieuwe hoogbouw en verdichting van het 

centrum wordt kritisch geëvalueerd en bijgestuurd, met respect voor reeds 

aangegane engagementen. De draagkracht van de stad mag niet worden 

overbelast. Nieuwe projecten moeten zich maximaal inschalen op de 

omliggende wijk. De Bouwmeesterscan wordt hiervoor het vertrekpunt. 

 We onderzoeken op welke manier de stad nieuwe ontwikkelingsprojecten kan 

laten bijdragen aan meerwaarde voor de volledige stad. Zowel eigen realisatie 

van gemeenschapsvoorzieningen of publiek domein als een financiële bijdrage 

is hiervoor een optie. We bekijken hiervoor praktijkvoorbeelden uit andere 

gemeenten en voorzien een duidelijk juridisch kader. 

 We finaliseren het “ Masterplan Stationsomgeving” en onderzoeken alle 

mogelijke opties voor een brede invulling van deze ruimte. 

 We werken de RUP Zonevreemde Bedrijventerreinen verder af met het oog op 

duurzame tewerkstelling met respect voor de omwonenden. 

 We starten de RUP Zonevreemde Recreatie op en de PRUP Watergebonden 

Bedrijvigheid. 

 RUP’s die een meerwaarde genereren voor de particuliere eigenaars/bouwers 

worden door hen ook mee gefinancierd. 

 De ontwikkeling van de Lierse woningtypetoets biedt een kader om ons 

woonbeleid duidelijk te definiëren. Dit bakent af waar meergezinswoningen 

toegelaten zijn, waar eengezinswoningen verplicht zijn, en waar andere 

woningtypes tot de mogelijkheden behoren. Zo kan de gemeente erover 

waken dat gezinnen in de stad een kwaliteitsvolle woning met tuin of terras 

kunnen vinden, zodat niet louter gestapeld wonen de norm is. 

 

Wonen 

 De stad neemt verder de regiefunctie op in het uitbouwen van een 

toekomstgericht woonbeleid waarbij een goed evenwicht tussen open ruimte 

en bebouwbare oppervlakte wordt nagestreefd. Een Woonbeleidsplan dient 

hiervoor de leidraad te zijn. 

 We stimuleren projectontwikkelaars om meer gemengd wonen te realiseren 

waarbij woningen voor alleenstaanden en voor bepaalde doelgroepen 

gemakkelijker gerealiseerd worden.  

 Nieuwe woonvormen zoals co-housing en zorgwonen worden gefaciliteerd.  

 We geven ruim aandacht aan de woonkwaliteit, specifiek ook op onze (ruime) 

huurmarkt. Bij elke verhuring wordt een conformiteitsattest vereist in de 

toekomst.  
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 We investeren in woonbegeleiding voor de meest kwetsbaren. We 

onderzoeken hoe samenwerken met de LMH en het SVK voor de (sociale) 

verhuur van ons eigen patrimonium mogelijk gemaakt kan worden.  

 We evalueren het reglement voor lokale huurtoelagen en sturen eventueel de 

voorwaarden voor huurder en verhuurder bij.  

 We sensibiliseren eigenaars om ook aan de meest kwetsbaren te verhuren, bij 

voorkeur via het SVK. 

 De intergemeentelijke samenwerking met Mechelen op vlak van woonregie 

wordt indien mogelijk verdergezet. 

 

Ruimtelijke Ordening 

 We vernieuwen ons stedelijk ruimtebeleidsplan Lier, waarin we de ambities op 

vlak van harmonieus wonen, werken en leven duidelijk vastleggen. 

 Omgevingsvergunningen moeten minstens twee weken voor limietdatum op 

het college komen. 

 We bekijken de verderzetting van de Kwaliteitskamer afhankelijk van de 

juridische evoluties. 

 

Patrimonium en Onroerend Erfgoed 

 Het patrimonium van stad en OCMW is uitgebreid en zeer divers. Dit vereist 

een geoptimaliseerd en aangepast beheer voor elk onderdeel: de publiek en 

privaat gebruikte gebouwen, met of zonder erfgoedwaarde, voor gronden met 

verscheiden bestemming, in en buiten onze stad… Door middel van een 

conditiemeting willen we op korte termijn een actueel beeld krijgen van de 

huidige staat van gans ons patrimonium. Op basis van deze meting kunnen 

de noodzakelijke instandhoudingswerken nauwkeuring geïnventariseerd, 

gebudgetteerd en aangepakt worden. Een permanente monitoring van het 

geleverde en te ondernemen werk is noodzakelijk. De conditiemeting en een 

kosten/baten-analyse van de verschillende eigendommen moet aan de basis 

liggen van eventuele verkopen van eigen patrimonium of aankopen van nieuw 

patrimonium. 

 Voor de privaat verhuurde (sociaal én marktconform) gebouwen van stad en 

OCMW wordt onderzocht op welke manier een eventuele samenwerking met 

externe partners (bijv. Lierse Maatschappij voor de Huisvesting, SVK de 

Woonkans,…) of met SOLAG kan tot stand gebracht worden. 

 Bij verkoop van OCMW-patrimonium wordt de opbrengst primair ingezet voor 

de restauratie van het Begijnhof en de realisatie van sociale projecten. 

 Op korte termijn wordt werk gemaakt van de uitvoering van het beheersplan 

Begijnhof, wordt de restauratie van de Sint-Gummaruskerk indien juridisch 

mogelijk hervat. Ook het restauratiedossier van Den Bril wordt verdergezet. 
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Bestemmingsstudies voor het Timmermans-Opsomer-huis, het Heilige Geest-

gebouw en het Vleeshuis worden in het begin van de legislatuur opgestart. 

 De oprichting van een “Lier Foundation” wordt onderzocht: een constructie 

die toelaat particuliere middelen te investeren in beschermd erfgoed met 

fiscaal voordeel voor de schenker. 

 

Autonoom gemeentebedrijf SOLag 

 Het stedelijk ontwikkelingsbedrijf SOLag krijgt een duidelijke opdracht als 

motor van stedelijke ontwikkelingsprojecten. Dit omvat minstens het project 

Hoge Velden, Stationsomgeving, site-Wautex, de ontwikkeling van OCMW-

eigendommen buiten de stad en andere projecten waar PPS-constructies van 

toepassing zijn. Dit vereist een vernieuwde beheersovereenkomst tussen stad 

en SOLag en dient te gebeuren in evenwichtige en constructieve 

samenwerking met de stadsdiensten. 

 De rol van SOLag mbt vastgoedbeheer van onze stad wordt herschreven in de 

beheersovereenkomst: er dient nauwkeurig opgesomd te worden welke 

vastgoedprojecten in de toekomst door SOLag extra zullen opgenomen 

worden (bv. verkaveling OCMW-gronden buiten Lier), op welke voorwaarden 

dit gebeurt en op welke manier hierover met het stadsbestuur wordt 

gecommuniceerd. 
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13. Milieu en Natuur, Vergroening, Landbouw, Duurzaamheid, 

Dierenwelzijn 

Milieu en Natuur 

 We streven naar een evenwichtig samengestelde Milieuraad. Samenwerking 

met Gecoro en Mobiliteitsraad is wenselijk.  

 De uitvoering van het Burgemeestersconvenant is een opdracht voor het 

volledige schepencollege en alle stadsdiensten. De vooruitgang hiervan wordt 

regelmatig getoetst. 

 De stad besteedt de nodige aandacht aan de problematiek van de lozing van 

afvalwater in de publieke waterlopen. 

 

Vergroening 

 We gaan voor een groene stad met zuivere longen. Hiervoor planten we maar 

liefst 10.000 nieuwe bomen en struiken aan op ons grondgebied. 

 We waken erover dat bij nieuwe verkavelingen voldoende toegankelijk groen 

aangelegd wordt. 

 Er wordt ingezet op de biodiversiteit door het inzaaien van bloemenweides en 

het gebruik van streekeigen en inheems groen. 

 De natuurreservaten aan de stadsrand worden uitgebreid en samen met 

Natuurpunt opengesteld voor wandelaars 

 

Landbouw 

 We onderzoeken de overdacht of afstoting van landbouwwegen aan de stad in 

functie van een beter beheer en onderhoud. 

 We onderzoeken het betrekken van lokale landbouwers bij het onderhoud van 

grachten en bermen of winterwerken. 

 We promoten en bevorderen waar mogelijk het gebruik van lokaal geteelde 

en geproduceerde landbouwproducten. 

 

Duurzaamheid 

 Het Burgemeestersconvenant 2030 wordt systematisch uitgevoerd en de 

voorziene maatregelen uitgerold. Op die manier reduceren we de CO2-

uitstoot in onze stad. 

 Het actieplan Klimaatneutrale Organisatie wordt  verder in praktijk gebracht. 

 Duurzaamheid is steeds een belangrijke factor in het stedelijke 

aankoopbeleid. 
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 We screenen onze stadsgebouwen en stadsinfrastructuur op mogelijke 

toepassing van hernieuwbare energie, zoals fotovoltaïsche panelen of 

zonneboilers. Daarbij onderzoeken we de mogelijkheid tot financiële 

participatie door de inwoners en lokale bedrijven. 

 We moedigen onze burgers aan om ook zelf te investeren in rationeel 

energiegebruik met doorgedreven sensibilisering. 

 Samen met netbeheerder Fluvius ontwikkelen we een thermografische en 

fotovoltaïsche potentieelkaart van ons grondgebied. 

 We rollen de LED-verlichting op openbaar domein en in stadsgebouwen verder 

uit op basis van een ambitieuze langetermijnplanning. 

 We ontwikkelen een brede visie op het plaatsen van laadpalen voor 

elektrische voertuigen op het openbaar domein 

 De stad vergroent haar wagenpark door in te zetten op CNG, elektrische of 

waterstofmotoren. 

 Inzet op duurzaam woon-werkverkeer voor stadspersoneel. 

 

Dierenwelzijn 

 De stad zet in op dierenwelzijn in al haar aspecten.  

 We onderzoeken de mogelijkheid van een volwaardige en uitdagende 

hondenspeelweide op een goed bereikbare locatie. 

 We pakken het probleem van hondenpoep aan door meer collectoren te 

voorzien op frequent gebruikte plekken door hondeneigenaars en verhoogde 

controle.  

 De stad grijpt snel in bij overlastproblemen door dieren. Hierbij worden steeds 

zo humaan mogelijke methoden gebruikt. Gezonde zwerfkatten of –honden 

die op ons grondgebied worden aangetroffen worden niet afgemaakt. 

 We onderzoeken de mogelijkheid van een dierenkerkhof, waar inwoners hun 

huisdier een laatste rustplaats kunnen geven. 
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14. Sport, Cultuur, Onderwijs, Bibliotheek 

Sport 

 De ontwikkeling van het RUP Hoge Velden, welke in een eindfase is gekomen 

naar onteigening toe, wordt verder uitgevoerd in samenwerking met de 

geïnteresseerde sportclubs. Er dienen duidelijke en sluitende financiële 

afspraken te worden gemaakt tussen alle betrokken partijen. Alle stedelijke 

investeringen in dit dossier zijn prioritair bedoeld voor jeugdsport. 

 We voorzien een opwaardering van de Sportvelden. We onderzoeken de 

mogelijkheid om Sportvelden en Evenementenweide fysiek met elkaar te 

verbinden. 

 We onderzoeken de modernisering van de infrastructuur en voorzieningen van 

het Netestadion. 

 De RUP Zonevreemde Recreatie reguleert de situatie van een aantal 

zonevreemde sportgelegenheden. 

 De nieuwe sporthallen op de campussen Louis Zimmer en Arthur 

Vanderpoorten worden afgewerkt en krijgen de nodige voorzieningen. 

 Samen met de Sportraad onderzoeken we de mogelijkheid van een groot 

toon- en promotiemoment van de lokale sportclubs.  

 

Cultuur 

 Een oplossing voor de toekomst van CC De Mol wordt grondig bestudeerd, 

zowel de opties van verbouwing als nieuwbouw. Indien financieel mogelijk 

wordt de realisatie van de meest wenselijke piste deze legislatuur opgestart. 

 De renovatie van Den Bril zal na de toekenning van de subsidie verder 

worden uitgevoerd. 

 Renovatie middenvleugel oud Zwartzusters-site biedt mogelijkheden voor de 

SAMWD en opleidingstrajecten. 

 Behoud van de jaarlijkse Cultuurprijs. 

 Het reglement voor projectsubsidies wordt geëvalueerd met het oog op een 

maximale gebruiksvriendelijkheid. 

 

Onderwijs 

 De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en de Stedelijke 

Academie voor Schone Kunsten vervullen hun basisopdracht als school voor 

deeltijds kunstonderwijs in Lier en de gemeenten waar zij een 

vestigingsplaats heeft. De Academies zijn een belangrijke meerwaarde voor 

het Lierse culturele leven en worden hierin gestimuleerd.  
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 Onderwijs is de sleutel tot gelijke kansen en werkgelegenheid. De stad zal 

hieraan de nodige aandacht besteden. Hiervoor wordt het Plus-project 

verdergezet. Zo blijven we inzetten op een vermindering van de 

ongekwalificeerde uitstroom. 

 De samenwerking tussen stad en onderwijs wordt versterkt. 

Verkeersveiligheid, cultuurparticipatie, preventie, kinderopvang, 

huistaakklassen en andere ondersteunende functies die de stad biedt aan de 

onderwijsinstellingen op ons grondgebied worden verdergezet en uitgediept.  

 

Bibliotheek 

 We onderzoeken oplossingen voor de uitbating van het  Leescafé. 

 De bibliotheek wordt verder uitgebouwd als een brede culturele en educatieve 

ontmoetingsplek. 

 We evalueren de openingsuren van de bibliotheek met het oog op maximale 

klantvriendelijkheid. 
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15. Afvalbeleid en Proper Lier 

Afvalbeleid 

 De IVAREM-contantbelasting zal worden hervormd en verlaagd, met 

bijzondere aandacht voor alleenstaanden. 

 Van IVAREM wordt een verbeterde dienstverlening verwacht, in het bijzonder 

wat betreft het optimaal functioneren van de OCT’s. Dit wordt een belangrijke 

factor bij de beslissing inzake de aflopende bevoegdheidsoverdracht in 2021, 

waarover de besprekingen reeds gestart zijn. Alternatieven worden 

bestudeerd met onmiddellijke ingang. 

 De stad engageert zich om de sluikstortproblematiek verder actief aan te 

pakken en sluikstorters systematisch te sanctioneren. We kijken hiervoor naar 

goede praktijken wat betreft de inzet van slimme camera’s en 

opsporingsmogelijkheden.   

 We voorzien een duidelijke visie over de eventuele installatie van OCT-

systemen bij nieuwe woonontwikkelingen. 

 De OCT’s worden voorzien van conische vulsluizen teneinde vlotter te 

functioneren. 

 

Proper Lier 

 De stad werkt een duidelijke visie uit inzake onderhoud en reinheid van het 

openbaar domein. Openbare netheid blijft een speerpunt. 

 Sluikstorten dienen snel en grondig te worden gereinigd. Onze diensten geven 

hieraan de nodige prioriteit. 

 Actief met de uitbaters een propere winkelstraat bewerkstelligen en indien 

nodig afdwingen. 

 De stad stimuleert en ondersteunt de vrijwilligers openbaar domein. 

 De stad coördineert en organiseert wijkgebonden en algemene 

properheidsacties op het hele grondgebied waarbij we bewoners en 

vrijwilligers stimuleren om deel te nemen. 
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16. Koningshooikt 

 

 De rondgang rond de kerk op het Dorpsplein wordt stijlvol vergroend en 

verlicht. 

 De burgemeester en stadsdiensten blijven aanspreekbaar en zichtbaar op 

geregelde tijdstippen op het gemeentehuis van Koningshooikt. 

 De stedelijke nieuwjaarsreceptie in Koningshooikt wordt behouden en verder 

uitgebouwd als ontmoetingsmoment tussen stadsbestuur en deelgemeente. 

 De Jutse Plassen worden gepromoot en uitgespeeld als groene long van de 

stad.  

 Zwaar verkeer in de dorpskern wordt geweerd met doorgedreven controle. 

We zetten verder in op een veilige doorgang voor fietsers en voetgangers 

door de dorpskern.   

 De stad investeert samen met KVK Hooikt in een kunstgrasveld voor haar 

jeugdwerking. 

 Het gemeentehuis wordt grondig opgefrist en goed onderhouden 


