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"Tijd voor wat anders"
Marleen Vanderpoorten stapt eind juni uit de Lierse politiek. 
Dat betekent meteen ook het einde van een tijdperk  van 100 
jaar waarin de familie Vanderpoorten heel belangrijk is 
geweest  voor het liberalisme en voor  onze stad.

Grootvader Arthur trad toe tot de Lierse liberalen in 
1921, werd later senator en minister van Openbare 
Werken en Binnenlandse Zaken tijdens WO II en 
overleed helaas in het Nazi-concentratiekamp 
Bergen-Belsen luttele dagen voor de  bevrijding van 
het kamp begin april  1945.
Vader Herman,  eminent jurist,  werd  verschillende 
keren minister van Justitie  en Binnenlandse Zaken  
en door de Koning benoemd tot  minister van Staat. 
Herman Vanderpoorten  werd  burgemeester 
(1983-1984)  van  zijn    stad  waar hij zo  intens  had 
naar uitgekeken  maar is veel te kort de eerste burger 

onder ons kunnen zijn.  Marleen trad in 1987  in  hun  
voetsporen als provincieraadslid en werd in 1989  
schepen van Cultuur, Onderwijs en Sport  onder 
burgemeester Vanhoutte.  Zelf was  Marleen 18 jaar 
burgemeester van onze stad  (1995-2012)  en 14,5  jaar 
schepen. In 2013  werd ze  voorzitter van het OCMW 
en schepen van Sociale Zaken. Nu  was ze bevoegd 
voor wijkwerking, participatie, patrimonium, 
wonen, tewerkstelling en onroerend erfgoed.
Marleen werd  minister van Onderwijs en Vorming in 
de Vlaamse regering (1999-2004) en eerste 
vrouwelijke voorzitter van het Vlaams Parlement  

(2006-2009). Marleen laat Lier niet los en blijft ook 
betrokken bij de lokale partijwerking. Ze  gaat nu 
meer tijd hebben  voor haar kinderen en 
kleinkinderen, om te lezen en  schrijven, te  reizen 
en genieten van cultuur in  al  haar aspecten.

“Vrijheid en 
vooruitgang voor 
iedereen is al 175 jaar 
onze missie” p. 4 en 5



Marleen met haar drie kleinkinderen. Opvolging ? Zeg nooit "nooit"!

"In team bereik je meer"

“Een van mijn kleinkinderen is tijdens corona dertien 
geworden. Hij is letterlijk een kop gegroeid. Dan zie je hoe 
snel het gaat”, zegt Marleen Vanderpoorten.
Een afscheidsgesprek over politiek, leven en werk. 

"De politiek 
heeft mensen nodig 

die dat op een 
integere manier 
doen. Dat was 
een van mijn 
drijfveren”. 

Nog even zit Marleen Vanderpoorten in haar 
vertrouwde bureau op de hoogste verdieping 
van het stadskantoor. Na 33 jaar wil ze meer tijd 
voor zichzelf.
“In  2014  heb ik heel bewust voor Lier gekozen omdat 
de combinatie met het Vlaams Parlement wat te veel 
begon te worden.  Dat heb ik met veel plezier gedaan, 
maar na de vorige gemeenteraadsverkiezingen 
begon ik erover te denken om helemaal te stoppen. 
Er zijn te veel dingen die ik wil doen. De tijd nemen 
om te lezen en te schrijven,  bijvoorbeeld.  Dat is heel 
moeilijk in combinatie met een mandaat. 
Ik doe dat vooral voor mezelf. Dingen van mij 
afschrijven,  geeft mij een goed gevoel. Ik wil ook de 
archieven van mijn vader en mijn grootvader 
bestuderen.  Na het overlijden van mijn moeder heb 
ik veel bewaard. Van mijn grootvader is er een heel 
archief dat ik wil uitpluizen. Ik geef af en toe een 
lezing over hem en de periode van de 
concentratiekampen, waar hij overleed."

Valt er nu je stopt iets van je af?
 “Het is een positieve keuze en je kan dat niet blijven 
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uitstellen.  De haast en het tijdgebrek,  daar heb ik het 
mee gehad. Altijd tegen mensen moeten zeggen: ‘Ik 
moet weg, ik heb een vergadering’. 
Ik heb ook kinderen en kleinkinderen. Tijdens 
corona heb ik hen maar vanop afstand zien groeien. 
Je kan veel bellen en sms-en, maar dat is nog iets 
anders dan samen aan tafel zitten of op reis gaan.  Dat 
wil ik inhalen. 
Als lokale politicus word je verondersteld heel 
aanwezig te zijn in de stad. Ik heb dat altijd graag 
gedaan,   maar ik besef dat het zou gaan wegen als het 
na corona weer toeneemt. 
Mijn opvolgster neemt dat heel erg ter harte. De 
partij en het college hebben politici nodig die veel 
met de mensen praten en niet in hun bureau zitten 
te schrijven”.

Bijna een halve legislatuur, is dat een goed 
moment?

 “We zijn de bestuursperiode goed gestart. Mijn 
bevoegdheden lopen en ik heb sterke medewerkers 
bij de stad.  Vroeger werkten we van jaar op jaar,  
maar nu hebben we een beleidscyclus voor zes jaar. 
Ik kan mijn opvolgster met veel vertrouwen inwijden 
en samen met die ploeg zal ze haar weg wel vinden”. 

Zelf stapte je op een emotioneel moment in de 
politiek, kort na het overlijden van jouw vader 
en toenmalig burgemeester Herman Vander-
poorten.
 “Ik  zei altijd dat ik twee dingen niet zou doen:  
lesgeven en politiek.   Ik heb ze allebei gedaan (lacht). 
Mijn beslissing is ingegeven door het noodlot.  
Mocht mijn vader langer geleefd hebben, zou ik 
misschien nooit die stap gezet hebben. 
Hij is overleden in 1984 en het jaar nadien ben ik 
gevraagd  om op de lijst te komen. Ik ben daarin 
gestapt en het is mij heel goed  bevallen”.

Je  had thuis gezien hoe het was  op te groeien 
in het gezin van een politicus.
“Als puber zag ik vooral een vader die altijd aan het 
discussiëren was en veel weg was.   Het was ook de 
tijd van de grote generatieconflicten, de vroege 
jaren zeventig.   Maar op een bepaald moment heb ik 
bij mezelf gedacht : ‘Je kan niet zeggen dat alles 
slecht is en er zelf niets aan veranderen. 
Toen ik begon, waren er nogal wat schandalen. De 
politiek heeft mensen nodig die dat op een integere 
manier doen. Dat was een van mijn drijfveren”.

Jouw kinderen zetten de stap blijkbaar niet.
 “Ze zijn nochtans politiek geïnteresseerd.   Ze zullen 
ook wel die ervaring hebben van vaak uit huis zijn. 
Politiek vraagt veel,   maar het is ook heel plezierig 
om te werken in team. 
Het is heel dubbel. Een politicus moet er zelf voor 
gaan en daardoor kwets je soms mensen. Tegelijk 
moet je samenwerken,   want je kan niks alleen.  In die 
33 jaar heb ik met bijna alle partijen samengewerkt 
en dat is altijd gelukt.   Zelfs toen ik burgemeester was 
en CD&V bij het bestuur kwam. Dat was de grote 
concurrent. Toch werkte dat”.

Heb je ook moeilijke momenten gehad?
“Als minister van Onderwijs had ik heibel met de 
vakbonden, maar door die externe druk ben je veel 
meer op je team aangewezen. Daarom heb ik hele 
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goeie herinneringen aan die periode. 
In Lier had je iets gelijkaardigs: die jarenlange 
discussie over de heraanleg van de Grote Markt. Dat 
heeft ons toen als schepencollege dicht bij elkaar 
gebracht. Je overstijgt partijgrenzen”.

Wat heb je daaruit geleerd?
“Dat je niks alleen kan doen. Ook niet als partij. Het 
heeft geen zin de grote revolutie te prediken. 
Mensen houden niet van te drastische 
veranderingen.   Ik heb geleerd dat je beter geduldig 
bent en stapsgewijs je doel bereikt. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 en 
2006 hadden wij grote ambities in ons 
partijprogramma staan,   die we nu realiseren. Na 
zoveel jaren komt het er dan van”.

Heb je een blijvende impact op de stad?
 “De Grote Markt en het verkeersluw maken van het 
stadscentrum,   dat draait niemand meer terug.   Daar 
is veel verzet tegen geweest, maar nu zie je dat het 
nodig was. Verder zie ik de investering in gebouwen 
en sites binnen de stad.   Denk aan de omgeving van 
het stadskantoor. 
En nu volgt de inhaalbeweging met ons historisch 
erfgoed. We restaureren de Lierse monumenten en 
stoppen daar een stuk beleving in. Monumenten, 
water en groen. Ik denk dat Lier daar wel goed zit 
voor de toekomst. En een heel sterke troef zijn de 
academies.   Niet alleen voor het onderwijs maar ook 

als cultuurcentra. Dat wordt soms wat onderschat”. 

Ondertussen is er veel ongenoegen in de 
samenleving. Het politieke centrum wordt 
klein en er is veel boosheid op de sociale media. 
Hoe ziet u dat verdergaan  ?
 “Vroeger zeiden mensen die kwaad waren: ‘ Ik ga 
naar de burgemeester!’  En als ze dan  binnen-
kwamen,   verliep dat meestal heel gemoedelijk.   Dat 
zou je moeten kunnen omzetten in een manier van 
praten met de mensen op sociale media. 
Ach, het werk is nooit af. Er komen altijd nieuwe 
uitdagingen bij,   die soms voortkomen uit realisaties 
van het verleden. We hebben hard gewerkt voor de 
democratisering van het onderwijs en de 
samenleving in het algemeen. 
Eigenlijk moeten we blij zijn dat mensen zich uiten, 
want het is een onderdeel van de strijd voor 
democratisering en gelijke kansen. Maar we moeten 
daar nu ook op een goeie manier mee omgaan”. 

De eerste zwarte zondag dateert van 1991. Toen 
was jij al actief in de politiek. 
Vandaag lijkt het alleen maar moeilijker. 
“Extreme standpunten worden vaak op één hoop 
gegooid, maar mensen hebben verschillende 
redenen om ontevreden te zijn. Niemand heeft de 
mirakeloplossing.   Je kan alleen blijven praten met 
de mensen. 
Ze zijn het dan misschien nog niet met je eens, maar 

ze krijgen wel meer begrip voor je standpunt. In het 
hectische politieke leven schiet dat er dikwijls over, 
terwijl het misschien wel het belangrijkste is”. 

Is dat uw goeie raad voor de opvolgers ?
Blijven luisteren, klachten ernstig nemen, dat nooit 
opgeven. Mijn eerste opiniestuk ooit ging al over 
participatie:  de leerlingenraden in het onderwijs. 
En ook in de stad waren wijkwerking en  
burgerparticipatie een rode draad. 
Je moet het bijna persoonlijk tegen iedereen kunnen 
zeggen. En tegelijk moet je beseffen dat er ook een 
deeltje is dat nooit tevreden zal zijn…”

Drie generaties Vanderpoorten in de politiek. 
Dat is  nu het einde van een tijdperk ?
 “Ik merk dat mijn kleinkinderen een uitgesproken 
mening hebben over van alles dat misgaat.  Ze zijn 
nog jong en ik zal hen nooit in een richting sturen. 
Ze moeten dat zelf voor de volle 100 procent willen 
doen. Maar mijn kleindochter zegt soms: ‘Ik twijfel 
nog’… "(lacht)  

Marleen wordt in  de bloemetjes gezet door haar partner Luc.

"Mensen houden 
niet van  drastische 

veranderingen. Ik 
heb geleerd dat je 

beter geduldig bent 
en stapsgewijs je 

doel bereikt."
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Nationaal Open Vld nieuws

Open Vld en MR-voorzitters 
Egbert Lachaert en Georges-
Louis Bouchez gaan in debat 
met 120 jongeren naar 
aanleiding van de 175ste 
verjaardag van hun partijen.



Welke blauwe draden zie je in die 175 jaren? 
“Het liberalisme is een tijdloze ideologie, omdat de 
drang naar vrijheid en vooruitgang ingebakken zit in 
de menselijke natuur. Wij vechten voor het recht om 
jezelf te kunnen zijn, om zelf je levenspad uit te stip-
pelen, zonder dwang en bemoeienis van een over-
heid of religie. Wij vechten voor een vrije economie 
en markt, zonder al te veel regels en hoge belastin-
gen, zodat mensen die werken goed hun kost kunnen 
verdienen en ondernemerschap ook wordt beloond. 
Wij vechten voor gelijke startkansen voor elk indivi-
du. Van discriminatie kan geen sprake zijn, en iemand 
die tegenslag zoals ziekte of werkloosheid kent hel-
pen we weer vooruit. Dat is in onze hele geschiedenis 
altijd zo geweest.”

Welke belangrijke realisaties illustreren dat? 
Om te beginnen waren het liberalen die in 1830 de 
meest fundamentele vrijheden in onze grondwet 
hebben geschreven. Denk aan de vrijheid van me-
ningsuiting, het recht op eigendom, het installeren 
van een parlementaire democratie, een scheiding 
van geloof en staat… Die zijn tot op de dag van van-
daag cruciaal. Later kwamen daar nog liberale rech-
ten bij zoals een veilige abortus, euthanasie, het ho-

mohuwelijk...”
“Liberalen voerden in de 19e eeuw een vrijhandels-
beleid, stichtten de Nationale Bank en het gemeen-
tekrediet, investeerden in infrastructuur. Dat waren 
belangrijke elementen die ons tot een grote industri-
ele speler maakten. Ook in de 20ste en 21ste eeuw 
bleven we strijden voor vrij ondernemerschap, lage 
belastingen, gemakkelijke toegang tot werk. Omdat 
dat de basis is voor een bloeiende economie waarin 
iedereen aan de slag kan en vooruit kan gaan.”

Hoe kijken liberalen naar sociaal beleid?
“De liberalen stonden eind 19de eeuw mee aan de 
wieg van het eerste sociale beleid! Denk aan de op-
richting van pensioenkassen of de eerste werkloos-
heidsverzekering. Bakermat van dit sociaal libera-
lisme was Gent en we trekken dit vandaag nog door. 
Wie ziek wordt, een ongeval krijgt, zijn job verliest, in 
armoede zit, staan we bij om weer vooruit te geraken. 
Niet met een hangmat maar met een trampoline. Li-
beralisme draait om de emancipatie van het individu 
en daarin is ook sociaal beleid dus belangrijk. Net zo-
als onderwijs trouwens. Liberalen hebben decennia-
lang gevochten voor een staatsonderwijs dat voor 
élk kind toegankelijk en quasi gratis is.”

“Vrijheid en vooruitgang 
voor iedereen is al 
175 jaar onze missie”

Wist je dat de liberale partij de oudste van het land 
is? Dit jaar viert Open Vld samen met zusterpartij MR 
haar 175ste verjaardag. Wij spreken met voorzitter 
Egbert Lachaert over de rijke geschiedenis en 
toekomst van het liberalisme. 
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Liberalisme draait nooit om 
het recht van de sterkste. 
Liberalisme wil dezelfde vrijheid en 
kansen geven aan elk individu.

Nochtans kampt het liberalisme met een an-
der imago…
“Een van de grootste misvattingen over onze ideo-
logie is dat vrijheid er enkel is voor de happy few. Li-
beralisme draait nooit om het recht van de sterkste. 
Liberalisme wil dezelfde vrijheid en kansen geven aan 
elk individu. Die individuele vrijheid is ook niet onbe-
perkt, ze eindigt daar waar die van een ander mens in 
het gedrang komt. Er zijn ook twee soorten vrijheid. 
Enerzijds heb je het ontbreken van regels en wetten, 
zodat je als individu je goesting kan doen. Maar vrij-
heid is ook: kansen krijgen én grijpen om jezelf te ont-
wikkelen. Die twee soorten vrijheid horen samen. We 
streven ze beiden na.”

Hoe gaan jullie de 175ste verjaardag vieren? 
“Op de verjaardag zelf -14 juni- hebben we met MR in 
het Brussels stadhuis waar de partij werd opgericht 
een kleine coronaveilige ceremonie gehouden. We 
gingen op een buitenlocatie ook in dialoog met 120 
jongeren. Maar de grote festiviteiten volgen in het 
najaar. We geven dan een boek uit over onze geschie-
denis en organiseren een congres voor onze leden 
op de Heizel met internationale topsprekers. Dat 
moet echt het eerste bevrijdingsfeest worden na co-
rona.”

Wat zijn de uitdagingen voor de komende 25 
jaar?
“Vooreerst blijven we op de barricaden staan voor 
onze liberale democratie en individuele vrijheden, 
zeker nu die weer onder druk komen van extremen. 
Daarnaast is er de transformatie van onze econo-
mie die alsmaar meer globaal, digitaal en duurzamer 
wordt. Dat biedt kansen op groei, maar we moeten 
zorgen dat iedereen mee is en daar de vruchten kan 
van plukken.”



1989: een leerschool 
die “goesting” geeft

Als beginnend schepen van Cultuur de 
tentoonstelling van Bertro openen.

2012: terug naar de roots
Bij de verkiezingen van 2012 verliest de 
Lierse Open Vld het burgemeesterschap 
en sluit een bestuursmeerderheid met 
N-VA. Marleen neemt het mandaat van 
OCMW-voorzitter en schepen van 
Sociale Zaken op. Intense samenwerking 
tussen stad en OCMW, armoedebeleid en 
gelijke kansen zijn de aandachtspunten: in 
een stad die groeit en bloeit, verdient 
iedereen aandacht en mag de kloof 
tussen arm en rijk slechts minimaal zijn.

In 1982 hadden de Lierse liberalen onder impuls van 
Herman Vanderpoorten de verkiezingen 
gewonnen en het stadsbestuur in handen 
genomen. Een paars-gele coalitie kwam tot stand 
die de verkiezingsslogan “Lier meer allure geven” 
omzette in een ambitieus bestuursakkoord. 

Reeds na anderhalf jaar moest de bezieler van het 
nieuwe bestuur de fakkel overlaten aan zijn 
opvolger, Maurice Vanhoutte. Vijf jaar later vroeg 
deze laatste aan Marleen Vanderpoorten  de 
liberale lijst voor de provincieraadsverkiezingen te 
komen vervoegen. 
Vanop de tweede plaats maar met een reusachtig 
mooie score werd Marleen in 1987 
provincieraadslid. Een jaar later, als lijstduwer bij de 
gemeenteraadsverkiezingen, kreeg ze de kans het 
mandaat van schepen van Cultuur, Onderwijs en 
Sport op te nemen in haar stad Lier. 

Nieuwe gebouwen zoals de bibliotheek en de

 brandweerkazerne werden in de steigers gezet. 
De eerste verkeerstellingen werden uitgevoerd: de 
aanzet tot latere studies over een meer 
verkeersluwe stad en een parkeervrije Grote Markt
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Bedankt Marleen
Als puber kon ik nooit voorspellen dat mijn 
lerares geschiedenis 40 jaar lang mijn sociaal 
en politiek leven zou beheersen. 
Het klikte tussen ons. Ze leerde me kritisch 
denken. Toen haar vader veel te vroeg 
overleed, werd Marleen door een groepje 
liberalen overtuigd  van Berlaar naar Lier te 
verhuizen. De rest is geschiedenis.

De Lierse liberalen glunderden toen ze 
verkozen werd als parlementslid, waren 
door het dolle heen toen ze burgemeester 
werd en waren euforisch toen ze net als haar 
vader en grootvader minister werd. 
Ik maakte dit allemaal mee vanop de eerste 
rij. 

“Lier meer allure geven” de slogan van haar 
vader, heeft Marleen hoog in haar vaandel 
gedragen. Lier werd door de familie 
Vanderpoorten op de kaart gezet. Van een 
slaperig provinciestadje werd het een 
cultuurstad waar iedereen wil wonen. 

Niet alle projecten werden op gejuich 
onthaald. Maar uiteindelijk sloot 
conservatief Lier ook de heraangelegde 
Grote Markt in haar armen.  Het  laatste 
geschenk van Marleen is de volledige 
restauratie van het begijnhof. 

Marleen verlaat de politiek, maar laat Lier 
niet los. Recent richtte ze samen met enkele 
vrienden de nieuwe culturele vereniging 
“Recht en Vrijheid” op, naar de clandestiene 
krant van het Lierse verzet tijdens WOII. 

Veel dank Marleen voor wat jij Lier gaf en tot 
gauw!

Christel 
Van den Plas
Voorzitter 
Open Vld Lier-
Koningshooikt

Groen, water én mooie monumenten: dé 
toekomst van Lier.

1999: alles draait om gelijke 
onderwijskansen 

De minister van Onderwijs gaat veel op 
schoolbezoek.

Na de gigantische Vlaamse en federale 
liberale verkiezingsoverwinning, krijgt 
Marleen  in 1999 van haar partij het 
onderwijsdepartement toegeschoven. 
Meer gelijke onderwijskansen voor alle 
leerlingen,  meer participatie en inspraak 
voor kinderen en jongeren en de complete 
hervorming van het hoger onderwijs in het 
kader van de Bologna-akkoorden zijn de top 
drie van haar verwezenlijkingen. Als 
titelvoerend burgemeester blijft ze Lier van 
heel nabij volgen. De lokale politiek ligt haar, 
ook in Brussel, na  aan het hart.
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Marleen laat Lier niet los
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Na haar ministerschap  in 2004 blijft Marleen in het 
Vlaams parlement de onderwijsdossiers 
opvolgen.  Ze wordt, in 2006, ook voorzitter van dit 
parlement. De parlementaire vergaderingen 
beter stroomlijnen, de deuren van het parlement 
opengooien voor binnen- en buitenlandse 
bezoekers, en als voorzitter boven het gewoel van 
de partijpolitiek staan, zijn haar ambities.
Als burgemeester van een intussen veelkleurige 
coalitie in Lier,  forceert ze de beslissing over de 
heraanleg van de Grote Markt, er wordt veel nieuw 
gebouwd, stads- en OCMW-kantoren en maga-
zijnen krijgen nieuwe locaties…
Lier beweegt als nooit tevoren!

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 trekt 
Marleen Vanderpoorten de Vld-lijst. Zij sluit, na een 
succesvolle kiesstrijd, een coalitieakkoord met de CVP. 
Marleen wordt in 1995 de eerste vrouwelijke 
burgemeester van onze stad. 
Discussies over een nieuw verkeerscirculatieplan voor 
het stadscentrum overschaduwen vele andere 
realisaties van deze periode. 
Lierse speelt kampioen: een feest als nooit tevoren! 
Een jaar later lopen grote delen van Lier en 
Koningshooikt onder water: een drama als nooit te 

1995: de eerste vrouwelijke 
burgemeester 

voren voor vele inwoners.  Beide gebeurtenissen zullen 
nog jaren nazinderen op het stadhuis. 
Het eerste geeft een aanzet in de zoektocht naar 
locaties voor onze voetbalclubs.  Het tweede geeft een 
boost aan de beleidsaandacht voor wateroverlast, 
ruimtelijke planning en milieu. 
Eveneens in 1995 verovert Marleen een zitje in het 
Vlaams parlement: een liberaal onderwijsbeleid 
uittekenen wordt haar voorname opdracht.

2006: Vlaams parlement gooit deuren open

Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk 
drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34, 
1000 Brussel - V.U.: Egbert Lachaert
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
COORDINATIE: ilde.cogen@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL :  Christel Van den Plas, Guldensporenlaan 
136, 2500 Lier 
FOTOGRAFIE LOKAAL: ROM - Archief 
REDACTIE LOKAAL: Walter Verhoeven

Benjamin Torfs
Bestuurslid  
Bestuurslid Lierse 
Maatschappij  voor
de Huisvesting

Kris Verlinden 
Bestuurslid
Lid Bijzonder comité 
Sociale Dienst 

Els Hendrickx
Bestuurslid
Lid Bijzonder Comité
Sociale  Dienst

Christel Van 
den Plas
Voorzitter  Open Vld 
Lier-Koningshooikt
Gemeenteraadslid

Yahya  
Degirmenci 
Bestuurslid
Gemeenteraadslid

Sabine Leyzen
Schepen van  wijk-
werking,participatie,
patrimonium,wonen,
tewerkstelling  en
onroerend erfgoed

Thierry Suetens 
Schepen  van stads-
ontwikkeling, omge-
ving,milieu ,natuur,
 landbouw ,SOLag

Ivo Andries
Schepen  van sport,
cultuur, onderwijs,, 
bibliotheek ,afvalbe-
leid en Proper Lier

Marleen 
Vanderpoorten
Bestuurslid

ONZE MENSEN

De voorzitter van het Vlaams parlement gooit deuren 
(en ramen) open.

De blijde intrede van de klokken: de burgemeester geniet mee.



Sabine Leyzen volgt Marleen Vanderpoorten op als schepen van
Wijkwerking, Participatie,  Patrimonium, Wonen, Tewerkstelling en 
Onroerend Erfgoed. Sabine is een bijzonder actieve politica met 
een gedegen dossierkennis en ervaring als raadslid en als 
ministerieel medewerker.  Luisteren naar, informeren en helpen  
van de Lierenaars en Hooiktenaars is haar motto.  Sabine kwam in 
de gemeenteraad in 2008 na het afscheid van Jan Hendrickx.  De 
laatste  9   jaar  leidde  ze onze  Open Vld-fractie in de raad.  Vandaag  
is Sabine  eveneens een gewaardeerd medewerker in het 
ondersteunend  team van Vicepremier en minister van Justitie 
Vincent Van Quickenborne. Eerder beheerde ze het secretariaat 
van de ministers   Moerman,  Ceyssens en  huidig premier Alexander 
De Croo.

Beste Lierenaar
Beste Hooiktenaar

Sabine Leyzen  is onze nieuwe  schepen

Patrick 
Vermeulen
Bestuurslid
Politiek  secretaris

Frank Verelst
Bestuurslid
Bestuurder SOLag

Marc 
Vanryckeghem
Bestuurslid
Penningmeester

Viviane Van  
Roosendael
Bestuurslid

Jan Van 
Oosterwyck
Bestuurslid

Jan Pen
Bestuurslid

Rita Lodewyckx
Bestuurslid
Bestuurder SOLag

Walter 
Grootaers
Bestuurslid

Erwin  
Goyvaerts
Bestuurslid

Josée Vissers
Bestuurslid

Dirk Verrelst
Ondervoorzitter
Open Vld Lier-KH
Directiecomitélid 
SOLag
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Als politica kan je niets alleen realiseren. Het team waar je 
deel van uitmaakt en de medewerkers die beleids-
voorbereidend of - uitvoerend werken,  zijn de kracht van een 
bestuur.  Of je nu deel uitmaakt  van een partijbestuur, een 
fractie in het parlement of een gemeenteraad, een regering 
of een schepencollege: je hebt elkaar nodig en verwezenlijkt 
doelstellingen altijd samen. 
Ik heb het genoegen gehad  in onze stad met verschillende 
politieke partijen nauw te kunnen werken. Dat is altijd 
verrijkend en constructief geweest. 
Ik heb altijd uitstekend kunnen samenwerken met collega’s 
en met medewerkers van stad, OCMW, Vlaams parlement en 
de onderwijsadministratie: deze herinneringen zijn erg fijn,  
ik neem ze graag mee en zal ze koesteren nu ik het hoofdstuk 
van de actieve politiek afsluit.  
Onze stad staat er vandaag goed voor, er is in de afgelopen 
decennia veel werk verricht maar dit werk is nooit af. Onze 
stad heeft geweldige troeven: groen en water tot in het 
centrum, veel pleintjes, terrasjes, een verkeersluwe kern en 
een goede bereikbaarheid van diensten en evenementen. 
De recent ingezette inhaalbeweging op het vlak van 
restauratie, herbestemming en moderne invulling van 

monumenten zoals het begijnhof en andere historische 
sites , kan Lier over enkele jaren een nog prominentere plaats 
op de Vlaamse kaart bezorgen.  
Bedankt voor alles.

Marleen

Wil je samen met ons bouwen aan een
mooier Lier en beter land?

Word dan nu lid van onze liberale partij voor vrijheid en 
vooruitgang via openvld.be!

Heb je vragen, opmerkingen en suggesties over het lokaal beleid?
Contacteer ons dan via secretariaat@vldlier.be, 0474-27.22.03 of 
openvld Lier-Koningshooikt. Nationale vragen zijn welkom via 
info@openvld.be!

Volg ons op

ONZE MENSEN

Het werk is nooit af: een team voor de nieuwe 
uitdagingen.

Sabine ontvangt de sjerp, onderscheidings-
teken  als schepen bij lokale plechtigheden.




