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INLEIDING
ONS PROJECT? EEN SOCIALE STAD
DIE ER STAAT VOOR IEDEREEN
De PVDA is dé sociale oppositie van Lier. De stem van de gewone mens, de stem van onderuit, willen wij
vanaf 2018 ook in de gemeenteraad brengen. We willen niet alleen de oppositiekampioen zijn in de raad,
maar vooral ook in de wijken, onder het volk. De locomotief is niet het langste stuk van de trein. De locomotief is dát stuk dat de rest op gang trekt. Zo is het ook met de PVDA: samen met heel veel Lierenaren,
actiecomités, burgerinitiatieven, vakbonden, jongeren… willen wij dingen mee in gang zetten die tot nog
toe stilstonden.
Bij de PVDA noemen we dat: straat-raad-straat. Met een luisterend oor pikken we problemen op in de wijken (straat). Die brengen we dan op de gemeenteraad, waar we ook een oplossing voorstellen (raad). Dat
debat koppelen we dan opnieuw terug naar de wijk (straat). En ondertussen mobiliseren we mensen om
niet af te wachten, maar zélf de dingen te veranderen. Kleine dingen en grote dingen. Wij geloven in de
kracht van mensen.
Lier heeft sterke troeven, maar ze staat ook voor heel wat uitdagingen. Uitdagingen die aangepakt moeten
worden vanuit een sociale visie op de stad: een stad op mensenmaat, niet op centenmaat. In de voorbije jaren
zagen we in onze stad heel wat veranderen. Door de hoge prijzen hebben steeds meer mensen het moeilijk om
hun woning te betalen of verbouwingen uit te voeren. Veel mensen zijn op zoek: op zoek naar werk, een stabiel
inkomen, naar hoe ze hun kinderen voldoende kunnen steunen op school of waar ze betaalbare en goede zorg
kunnen vinden voor ouderen. De PVDA wil ijveren voor sociale voorzieningen die hier een antwoord op geven.
Sociale en ecologische oplossingen voor de toekomst kunnen lokaal beginnen: stadsontwikkeling die beantwoordt aan de noden van de mensen, betaalbaar wonen, kwalitatief jeugdwerk voor alle kinderen en
jongeren. Er zijn heel wat mogelijkheden voor het lokaal bestuur en voor geëngageerde burgers om dit in
handen te pakken.
Een stad op mensenmaat. Daar willen wij voor gaan. Wij willen geen gerommel in de neoliberale marge. Wij willen minder grote bouwprojecten en meer inspraak. Wonen in Lier moet betaalbaar zijn. De prijs van rusthuis en
serviceflat moet naar omlaag. De fietser moet meer ruimte en veiligheid gegarandeerd worden. Voor de auto
moeten meer gratis randparkings met aansluiting op openbaar vervoer en fiets voorzien zijn. Het afvalbeleid
willen we goedkoper en efficiënter. Cultuur, sport en vrijetijd horen toegankelijk te zijn, ook voor de Lierenaar die
het moeilijk heeft. Er moet een beleid ontwikkeld worden om het groeiend armoedeprobleem aan te pakken.
De PVDA doet op een heel eigen manier aan politiek. Onze politici leven aan een gemiddeld inkomen en
staan hun zitpenningen af aan de partij. Zo houden we postjesjagers buiten. En zo vervreemden PVDA-verkozenen nooit van de mensen die hen verkozen hebben. Dat onze principes niet veranderen ‘eens je verkozen bent’ bewijzen onze gemeenteraadsleden die we al tientallen jaren hebben in gemeenten als Zelzate
of Herstal. Dat bewijzen onze parlementsleden, zoals Raoul Hedebouw, die de stem van het gewone volk
naar het parlement brengt. Of dat zien we ook bij onze dokters die al meer dan 40 jaar gratis kwaliteitsvolle
geneeskunde leveren in de groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk, voor een gemiddeld loon.
Onze politici luisteren naar de mensen en bouwen samen met hen de kracht op die dingen kan veranderen.
Want een tegenmacht opbouwen blijft de essentie. Kijk maar naar het afvoeren van de Turteltaks. De PVDA
startte een massale petitieactie en legde klacht neer voor het Grondwettelijk Hof. Samen oefenden we
voldoende druk uit om de Turteltaks te laten afschaffen.
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De grote bevraging: unieke dialoog met
558 Lierenaars.
In oktober 2017 startte de PVDA haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen met de grote
bevraging van Lier. Vijf maanden lang trokken vrijwilligers door het herfst- en winterweer de straat op
om vierentwintig programmapunten voor te leggen aan de mensen. Maar liefst 558 Lierenaars namen de
tijd om hun gedacht te geven over wat anders moet in de gemeente. Zij kregen vragen over zes thema’s:
mobiliteit, leefbaarheid en duurzaamheid, democratie en participatie, wonen, properheid en afvalbeleid,
sport, cultuur en ontspanning.
De deelnemers werd gevraagd de drie belangrijkste thema’s aan te geven en voor elk van de zes thema’s
uit vier voorstellen het beste te kiezen. Heel wat respondenten deden ook zelf nieuwe voorstellen. Verder
moesten ze aangeven in welke mate ze akkoord gingen met twee stellingen over het gemeentelijk beleid.
Gemiddeld besteedden de respondenten ongeveer 10 minuten aan het invullen van de Grote Bevraging,
goed voor samen 93 uren. We gingen in totaal 11 keer de wijken in. Drie keer stonden we op de markt of
aan supermarkten. In totaal koste dan meer dan 116 vrijwilligers uren. Daarnaast werkten drie vrijwilligers
ettelijke dagen aan het intikken van de opgehaalde gegevens. Dat een politieke partij op zo’n grote schaal
in interactie gaat met de bevolking is uniek.

Leefbare en duurzame stad is dé
topprioriteit voor de Lierenaar
De Grote Bevraging maakt het zonneklaar: leefbaarheid en duurzaamheid staan voor de Lierenaar als
hoogste prioriteit genoteerd. 59% van de ondervraagden zetten leefbaarheid en duurzaamheid in de
top drie van de belangrijkste thema’s. Na leefbaarheid en duurzaamheid volgen drie thema’s die door
ongeveer de helft van de ondervraagden in de top drie zijn geplaatst: mobiliteit (54%), properheid en
afvalbeleid (53%) en wonen (47%). Op de vijfde plaats staat sport, cultuur en ontspanning (27%) en op de
zesde plaats democratie en participatie (24%).
In de Grote Bevraging werden ook twee stellingen voorgelegd. Daaruit blijkt dat de Lierenaar meer
inspraak wil. Slechts 12% van de respondenten vindt dat de gemeente voldoende luistert. 48%, dat is bijna
de helft, vindt dat hij of zij onvoldoende inspraak heeft. Slechts 24 % vindt dat het stadsbestuur begaan is
met het welzijn van elke Lierenaar.
Bij de populairste voorstellen vinden we op nummer één een goedkoper en fair afvalbeleid en -diensten
met 51%. Dan volgt actiever beleid rond leegstand van handelspanden met 48%, meer veilige fietspaden
en -stallingen in en rond Lier met 36% en minder grote bouwprojecten met 33%. Uit de antwoorden van
respondenten op de open vraag ‘Als je burgemeester was, wat zou je in de eerste plaats aanpakken?’ is er
naast de hierboven al vernoemde thema’s een opvallende vraag voor het aanpakken van de verdoken en
openlijke armoede in Lier, een focus op een warme samenleving en het aanpakken van vereenzaming, het
aanpakken van sociaal onrecht en de ondersteuning van kwetsbare groepen.
Met die resultaten en in dialoog met het Lierse middenveld werkten we ons programma voor een stad op
mensenmaat uit.

Nick Mertens
Lijsttrekker PVDA Lier
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1. WOONSTAD
Standpunt
Een stad is een plaats waar mensen wonen en samenwonen. Wonen zou een basispijler van een stedelijk
beleid moeten zijn. Maar Lier zit in de greep van de grote immobiliënbedrijven. De stad wijkt voor het grote
geld. Wij willen dat Lier voldoende betaalbare woningen van goede kwaliteit garandeert. Het aantal sociale
woningen moet opgetrokken worden. Ook rusthuizen en serviceflats moeten terug betaalbaar worden en
van goede kwaliteit. Senioren willen zolang mogelijk deelnemen aan wat de samenleving biedt. Ze willen
een waardig leven blijven leiden, zonder angst voor armoede of voor gebrek aan zorg. De stad heeft samen
met de andere overheden de sleutels voor een volwaardige seniorenzorg in handen.

WAT WIJ WILLEN
Een. RECHT OP WONEN
• Voor elke Lierenaar een aangepaste woning van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving,
tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid.
• Het lokaal bestuur geeft een maximale ondersteuning aan SVK’s (sociale verhuurkantoren).
• Een open geest in verband met samenwonen voor leefloners. Een deel van het leefloon valt weg wanneer je samenwonende bent. Alternatieve woonvormen zoals bv: cohousing, kangeroewonen toelaten.
Een huis laten opdelen in woning A en woning B, met twee aparte adressen moet mogelijk zijn.
• Wegwerken van discriminatie op de private huurmarkt. We moeten een sensibiliserende rol opnemen
naar de lokale immobiliën kantoren in verband met de noden van kwetsbare groepen en een open houding voor deze groepen.
• Het behouden en uitbreiden van een huurtoelage, in combinatie met een huurprijzenraster.
• Terug de verhuisdienst van de stad Lier opstarten. Opslagruimtes van stad en OCMW Lier kunnen dienen
om tijdelijk materiaal op te slaan.
• Oprichten van een renovatiedienst vanuit het SVK. Als een woning wordt afgekeurd doordat er bepaalde
zaken niet in orde zijn, kan deze dienst de mankementen meteen aanpakken en kan de samenwerking
gewoon verder gaan.

Twee. EEN HUURPRIJZENRASTER EN WOONKEURINGSLABEL OP
DE HUURMARKT
• Wij willen dat de Vlaams regering een raster van huurprijzen opstelt en met dat raster de huurprijzen
begrenst aan de hand van objectieve criteria, zoals de kwaliteit van de woning en het aantal kamers.
• In afwachting van een huurprijzenraster van de Vlaamse regering, stellen we als stad zelf een raster van
huurprijzen beschikbaar. De stad promoot dit raster actief voor de verhuringen op haar grondgebied.
• We leggen een conformiteitsattest op voor elke huurwoning. Zoals elk voertuig op de weg, krijgt ook elk
verhuurd pand controle op de kwaliteit. Er komen extra woontoezichters om het aantal controles gevoelig op te drijven.
• De stad beheert zelf een website met alle woningen die te huur zijn. Met kwaliteitslabel en met vermelding van de huurprijs.
• Woningen die niet voldoen, worden geregistreerd als ongeschikt of onbewoonbaar. De heffingen op
ongeschikte of onbewoonbare woningen worden verhoogd, en effectief geïnd.
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Drie. NULTOLERANTIE VOOR LEEGSTAND
• Met permanente controles bestrijden we commerciële leegstand en woningleegstand. Zo komen we
ook tot een correcte registratie.
• We verhogen het bedrag van de leegstandsheffing en verminderen het aantal vrijstellingen.
• Wooneenheden die langer dan drie jaar leegstaan, geven we in handen van sociale huisvesting.
• We actualiseren het leegstandsregister, en ook burgers kunnen leegstand mee signaleren.

Vier. EEN AMBITIEUS BELEID VOOR MODERNE SOCIALE
HUISVESTING
• De Lierse Maatschappij voor Huisvesting moet blijven investeren in sociale huurwoningen. Lier heeft
slechts 6,4% sociale huurwoningen. Met de sociale huisvestingsmaatschappij zorgen we ervoor dat Lier
minimaal 9% sociale huurwoningen heeft, het algemeen streefcijfer dat de Vlaamse regering naar voor
schuift.
• Investeren in sociale woningen voor alleenstaanden, 1-oudergezinnen en grote gezinnen.
• Bij nieuwbouwprojecten waarvan de gemeente partner is, leggen we een minimum van een derde
sociale huurwoningen op.
• We beperken de structurele leegstand in de sociale huisvesting door een gefaseerde planning van de
renovaties en voldoende financiering.
• We bevriezen de huurprijzen van sociale woningen en plafonneren de gemeenschappelijke kosten (de
huurlasten) op maximaal tien procent van de huurprijs.
• We versterken de woonzekerheid van de sociale huurders, in plaats van ze af te bouwen.

Vijf. BETAALBARE RUSTHUIZEN EN SERVICEFLATS
• Het OCMW en de stad moet instaan voor de betaalbaarheid van zijn serviceflats en woonzorgcentra.
We voeren een maximumfactuur van 855 euro in voor de woonzorgcentra.
• Geen winst op de zorg! We privatiseren het openbaar rusthuis niet. We maken van het openbaar
rusthuis opnieuw een kwaliteitsvolle, betaalbare en openbare instelling.

visie
Wonen is onbetaalbaar geworden en een oplossing komt niet in zicht zolang we geen radicaal ander beleid
zullen voeren. Betaalbare gezinswoningen, aangepaste woningen voor verschillende soorten gezinnen,
… dat behoort allemaal niet tot de prioriteit van het huidig stadsbestuur. Alleenstaanden, starters, nieuwkomers, eenoudergezinnen, werkzoekenden, ouderen met een mager pensioen, grote gezinnen… ze zijn
allemaal aangewezen op de onderkant van de woningmarkt. Kortom, het aanbod voldoet gewoon niet aan
een zeer groot gedeelte van de vraag naar gepaste woningen. De vrije markt lost het woningprobleem niet
op. Integendeel.
Betaalbaar wonen, dat zou een prestigeproject moeten worden voor onze stad. Daar hebben we een
ambitieus plan voor betaalbaar wonen voor nodig. Een plan met verschillende pijlers: de instelling van
een wooncode op de private huurmarkt, met een objectieve huurprijsbepaling en een woonkeuringslabel,
een nultolerantie voor leegstand van woningen en gebouwen en een ambitieus plan voor moderne sociale
huisvesting.
Elke geïnvesteerde euro in goed wonen is op twee à drie jaar terugverdiend, zo toont een Europese studie.
Logisch. Want wie slecht woont, wordt door de ongezonde woonomstandigheden sneller ziek. Gezinnen
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die in een te kleine ruimte wonen, hebben meer stress. Omdat kinderen daar niet rustig kunnen studeren,
is er ook meer schooluitval. En meer werkverzuim, omdat ziektes sneller worden doorgegeven.

Een. RECHT OP WONEN
Een dak boven je hoofd is een basisrecht. Nu vallen in Lier kwetsbare groepen uit de boot. Ze betalen een
veel te groot deel van hun inkomen aan woonkost. Bovendien wonen ze vaak in woningen die niet voldoen
aan de minimum voorwaarden. De stad kan een belangrijke rol spelen door een maximale ondersteuning
aan de sociale verhuurkantoren, onder meer ook voor de oprichting van een renovatiedienst. Door sensibilisering. Door uitbreiden van de huurtoelage voor die gezinnen die het nodig hebben. Voor kwetsbare
groepen kan de stad ondersteuning bieden bij verhuizen. Kortom de stad kan een sleutelfunctie vervullen
om het recht op wonen te garanderen aan alle Lierenaars.

Twee. EEN HUURPRIJZENRASTER EN WOONKEURINGSLABEL OP
DE HUURMARKT
Op de private huurmarkt zijn weinig regels en er is nog minder controle. Hier heerst de Far West van het
kapitalisme. Gevolg: meer dan de helft van de Lierse huurders besteedt meer dan 30% van het inkomen
aan woonkosten.
Het is dan ook al te gek dat er vandaag geen enkele beperking bestaat op de huurprijs die een verhuurder kan vragen. Vijfhonderd euro voor een krot, dat kan. Het wordt nergens verboden. Wij willen dat de
Vlaamse regering een raster van huurprijzen opstelt zodat huurprijzen bepaald kunnen worden op basis
van objectieve criteria: de kwaliteit van de woning, het aantal kamers, het comfort, energiezuinigheid…
We geven elk criterium een aantal punten en elk punt komt overeen met een vaste som. Zo kunnen we de
huurprijs samenstellen. Respecteert de verhuurder het raster van de huurprijzen niet, dan moet de huurder
het recht hebben zich tot een rechter te wenden om het te doen respecteren.
Dit is een bevoegdheid van de Vlaamse regering. Maar we daar niet op wachten. In voorbereiding van een
Vlaams huurprijzenraster willen we dat het stadsbestuur een eigen raster van huurprijzen opstelt. We stellen dat raster beschikbaar en promoten het. Zo staat de private huurder sterker.
Wij willen dat de stad ervoor zorgt dat alle verhuurde woningen op haar grondgebied voldoen aan de minimale kwaliteitseisen van de Vlaamse Wooncode. De Vlaamse Regering zou een conformiteitsattest, dat is
een woonkeuringslabel, voor alle verhuurde woningen moeten opleggen. Zoals een auto wordt gekeurd,
zo zou ook elk verhuurd pand gekeurd moeten worden.
Wij willen alle verhuurde woningen in de gemeente gecontroleerd zien. Daarom verhogen we het aantal
woontoezichters. We bemannen de Lierse Woonwijzer met maatschappelijk werkers die de huurders van
ongeschikte of onbewoonbare panden begeleiden om een nieuwe woning te vinden.
Vaak vragen huurders zelf geen controle aan uit vrees dat de woning dan onbewoonbaar wordt verklaard
en zij geen andere huurwoning kunnen betalen of vinden. Op een te krappe private huurmarkt mag het
controle-initiatief niet bij de huurder liggen.
Eigenaars van woningen die niet in orde zijn met de normen van de Vlaamse Wooncode, verplichten we
hun woning op eigen kosten in orde te maken. Doen zij dat niet, dan moeten zij hogere boetes krijgen en
verplicht worden hun pand in handen te geven van sociale huisvestingsmaatschappij. We laten de stad en
het OCMW investeren in sociale tewerkstellingsprojecten om deze woningen bewoonbaar te maken.
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De Lierse Woonwijzer moet meer nog dan vandaag de laagdrempelige plek bij uitstek worden waar elke
Lierenaar terechtkan met woonvragen. Mijn woning is vochtig, kan er een controle komen? Welke premies
krijg ik bij verbouwingen? Hoe schrijf ik me in bij de sociale huisvesting?
We maken een woonsite van de stad, een website waarop huurwoningen worden aangeboden, we geven
een ‘groen label’ aan alle woningen met een conformiteitsattest. Dat is goed voor iedereen: voor mensen
op zoek naar een goede huurwoning, en ook voor alle goed menende eigenaars. Deze woonsite toont ook
de richthuurpijs, via het raster voor huurprijzen. Zo kan de gemeente het aanbod aan huurwoningen mee
sturen.

Drie. NULTOLERANTIE VOOR LEEGSTAND
Leegstand is een doorn in het oog van elke Lierenaar. Vooral de leegstand in het centrum. Nochtans betaalden in 2017 slechts drie belastingplichtigen effectief een leegstandheffing! Die informatie kregen we
na simpele aanvraag bij Stad Lier. Wij willen dat de toepassing van de leegstandheffing ernstig genomen
wordt. Wij willen de heffing op leegstand ook verhogen. Het aantal vrijstellingen moet beperkt worden. We
ontzien mensen die niet de middelen of expertise hebben om de nodige renovaties uit te voeren. Maar voor
vastgoedbedrijven verdubbelen we de leegstandsheffing. Ook de heffing op onbebouwde gronden willen
we verdubbelen. De opbrengst investeren we in projecten voor betaalbaar wonen.
Bij structurele leegstand van langer dan drie jaar nemen we ingrijpende maatregelen. De gemeente draagt
deze wooneenheden in de eerste plaats over aan sociale huisvestingsmaatschappijen of aan het sociaal
verhuurkantoor. Zo kunnen we het aanbod sociaal wonen of betaalbaar wonen op de huurmarkt vergroten.
Er is ook nog veel verborgen en ongeregistreerde leegstand. Wij willen een actieve prospectie door stedelijke diensten naar leegstand. We richten ook een meldpunt op voor burgers. Want alleen bij een correcte
registratie kan er sprake zijn van een correcte heffing.

Vier. EEN AMBITIEUS BELEID VOOR MODERNE SOCIALE
HUISVESTING
Wonen is een universeel basisrecht. De overheid heeft de plicht dat recht op wonen te garanderen. Er is
schaarste op de woningmarkt en die jaagt de prijzen naar omhoog. Er moeten dringend meer woningen
komen, wooneenheden die jonge werkende gezinnen in staat stellen op eigen benen te staan. Ook woningen voor de ouderen, die andere woonbehoeften hebben. En ook voor wie uit de economische boot valt
en geen degelijke betaalbare woning kan vinden. Het percentage sociale woningen bereikt in Lier amper
6,4%. Het aanbod voldoet nog steeds niet aan de vraag en wachttijden blijven onveranderd. Lierenaars
moeten nog steeds 4 à 5 jaar wachten op een sociale woning. Maar op een wachtlijst kan je niet wonen.
De rechtse partijen laten alles over aan de private ontwikkelaars en de vriendjes van de vastgoedbeurzen.
Als de gemeente iets rond sociale huisvesting moet doen, dan is het minimaal, vinden ze. Want sociale
woningen, dat is volgens de N-VA-minister van Wonen maar ‘een tijdelijke noodoplossing’. Een tijdelijke
noodoplossing. Voor arme sukkelaars. Die er het best zo snel mogelijk weer uit weg moeten, naar de private markt die nog heiliger is dan een heilige koe. En dus worden de regels verstrengd. Er komen tijdelijke
contracten in plaats van woonzekerheid. Er komen nieuwe regels die sociale huurders verbieden een stukje
eigendom te hebben. En als hun inkomen stijgt, zouden sociale huurders moeten verhuizen.
We voorzien minimaal een derde sociale woningen bij alle nieuwe grote private bouwprojecten waar de
stad partner is (bijvoorbeeld door inbreng van grond). In de projecten van de gemeentelijke wooncoöperatie voorzien we een derde sociale woningen en twee derde betaalbare huur- en koopwoningen.
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We gaan voor kortstondige leegstand tussen twee verhuurbewegingen. We stellen een masterplan op voor
de renovatie van woningen in de komende legislatuur. We renoveren bij grote renovatieprojecten eerst de
leegstaande woningen zodat bewoners die al tientallen jaren in een wijk wonen, daar ook kunnen blijven
wonen. We maken vooral gebruik van ‘zachte’ renovaties met een beperkte impact op de huurders, zodat
ze zo veel mogelijk in hun huis kunnen blijven wonen.
Ook voor veel sociale huurders neemt de huur een flinke hap uit het budget. De bijkomende gemeenschappelijke kosten – de huurlasten – maken de factuur dikwijls te zwaar. We bevriezen daarom de huidige huur
van sociale woningen en plafonneren de huurlasten op 10 procent van de huurprijs.

Vijf. BETAALBARE RUSTHUIZEN EN SERVICEFLATS
Het OCMW en de stad moet instaan voor de betaalbaarheid van serviceflats en woonzorgcentra. Als ouderen niet langer thuis kunnen blijven wonen omdat de zorgvraag te groot wordt, dan doemt de confrontatie
met hoge woon- en zorgprijzen op. We voeren een maximumfactuur van 855 euro in voor zijn woonzorgcentra.
In onze Grote Bevraging bij 558 Lierenaren is ‘betaalbare rusthuizen en serviceflats’ veruit de populairste
eis onder de rubriek ‘leefbaar Lier’. We willen die verzuchting ernstig nemen.
De tijd dat je erop kon vertrouwen dat het OCMW-rusthuis het betaalbaarste is, is al even geleden. Tijdens
deze legislatuur is de ligdagprijs gestegen met 9 euro. Een rusthuis in Lier kost nu al gauw 2000 euro per
maand, met alle kosten inbegrepen spreken we zelfs van 2200 euro per maand. Maar het pensioen van de
meeste bewoners is gemiddeld slechts 1200 euro per maand. Dat klopt echt niet! Het pensioen is veel te
laag. En de overheid schuift steeds meer van de factuur door naar de bewoners en/of hun kinderen. Nochtans hebben onze ouders en grootouders hun leven lang hard gewerkt, zij hebben ervoor gezorgd dat wij
het nu beter hebben.
We willen een maximumfactuur invoeren voor de woonzorgcentra van 855 euro. Dat bedrag komt overeen
met de som van de inkomensgarantie als samenwonende bejaarde (725 euro) plus de tegemoetkoming
vanuit de zorgpremie (125 euro).
De personeelsnorm voor de woonzorgcentra is niet aangepast aan de noden van vandaag. De zorgzwaarte
van de bewoners is gemiddeld veel hoger dan pakweg twintig jaar geleden, maar het aantal werknemers
is in verhouding niet gestegen. Hoewel het openbaar rusthuis vandaag met meer personeel per bewoner
werkt dan in commerciële woonzorgcentra, blijft het ruim onvoldoende. Er is geen tijd meer voor een babbel met de mensen. Steeds meer staan de ‘targets’ centraal: het aantal luiers, washandjes, handdoeken
en maaltijden, en niet de menselijke zorg. In de commerciële woonzorgcentra werkt minder personeel per
bewoner, en de loon- en arbeidsvoorwaarden zijn er minder goed. Dat verschil tussen commerciële en publieke dienstverlening verdwijnt als winst in de zakken van de private aandeelhouders.
Geen winst op de zorg! We privatiseren het openbaar rusthuis niet. De Pano-uitzending over de commerciële woonzorgcentra veroorzaakte heel wat beroering. Terecht. Commerciële groepen als Armonea en
Orpea hebben maar één belang: hun winst vergroten. Dat leidt tot lagere zorgkwaliteit: minder personeel,
minder zorg, minder kwaliteitsvoeding… en vaak een hogere factuur voor de bewoners. Maak van het
OCMW Rusthuis weer een kwaliteitsvolle, betaalbare en openbare instelling.
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2. STADSONTWIKKELING
Standpunt
Wonen in de stad is duurzaam. Stadsbewoners hebben een kleinere ecologische voetafdruk, maken minder
gebruik van de auto, gebruiken meer de fiets en het openbaar vervoer in hun dagelijkse verplaatsingen.
Wonen er globaal meer mensen in de steden, dan zorgt dat voor minder versnippering, dan blijft er meer
open ruimte en vermindert de verkeersstroom. Maar wie maakt de stad? Stadsbeleid en ruimtelijke planning gaan over het maken van keuzes. Met wie komt de stadsontwikkeling tot stand, of zonder wie? Ten
gunste van wie, of ten nadele van wie? Wie beslist, wie niet. Tijdens de voorbije legislatuur bouwden de
grote immobiliënfirma’s erop los in Lier. Denktank LiToLiKo van Open VLD, belooft nu vernieuwing en creativiteit, maar gaat verder op de lijn van super prestigeprojecten. Wij willen een andere stadsontwikkeling, ten
dienste van de bewoners niet van het grote geld.

wat we willen
Een. EEN AMBITIEUS, WERVEND EN GLOBAAL
STADSONTWIKKELINGSPLAN
• Een stadsontwikkelingsplan zet als eerste stap het openbaar vervoer, de groene zones en de publieke
voorzieningen op de kaart als stevige ruggengraat.
• Zo’n plan vormt het frame voor kleinere ontwikkelingsplannen en projecten van stadsvernieuwing, zodat
ruimtelijke samenhang, planprincipes en kwaliteit gegarandeerd blijven.
• Ingrepen moeten voorzien worden op korte, middellange en lange termijn.
• Er moet ruimte blijven voor co creatie en voor de actieve deelname van de Lierenaars.

Twee. DE STAD ZELF ALS DE BELANGRIJKSTE ACTOR IN
DE ONTWIKKELING
• De stad voert een actieve grondpolitiek. Ze verstevigt haar positie door systematisch zelf gronden te
verwerven en wordt zo de belangrijkste speler.
• Nieuwe stadsdelen ontwikkelen begint met de aanleg van de gemeenschappelijke ruimte en de ontsluiting met openbaar vervoer. Investeren in aantrekkelijke stedelijke kwaliteiten zoals infrastructuur (openbaar vervoer, fietspaden…), groen en stedelijke dienstverlening, zorgt voor een hogere grondwaarde. De
opbrengst daarvan komt de stad zelf toe en niet de private ontwikkelaars.
• Meerwaarde van private bouwprojecten moet naar de stad terugvloeien in de vorm van een heffing op
die meerwaarde. Met dat geld kan de stad zelf investeren. We moeten af van de ruilhandel van gemeenschapsvoorzieningen voor bouwrechten.

Drie. PLANPRINCIPES VOOR EEN LEEFBARE, LEVENDIGE, DIVERSE
EN SAMENHANGENDE STAD
• We zorgen voor integrale wijken. Nieuw ontwikkelde wijken hebben altijd een mix van functies.
• We gaan voor korte transportafstanden waarbij de focus ligt op het openbaar vervoer en de fiets.
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•
•
•
•
•
•
•

We opteren voor een geconcentreerde stadsontwikkeling.
We gaan voor een meervoudig en breed gebruik van grotere gemeenschappelijke ruimtes en gebouwen.
Ondernemingen hebben ook in het centrum van de stad een plaats.
Publieke gronden privatiseren we niet langer.
We gaan voor tijdelijk gemeenschapsgebruik van leegstaande terreinen en panden.
We kiezen voor een gevarieerd woningaanbod in elke wijk.
We zorgen altijd voor groene ruimte, met zitbanken en speeltuigen, op maximaal 300 meter van je woning

vier. SAMEN STAD MAKEN, GEEN ONTWIKKELING ZONDER
INSPRAAK.
• Vóór de opstart van nieuwe projecten hoort de stad echte inspraak te organiseren. Draai de volgorde
om: eerst overleg met de buurt, daarna een ontwerp en een planning.
• Het beleid moet de adviezen van de bevoegde diensten respecteren.
• Bottom-up, een belangrijke karakteristiek van onze stadsontwikkeling.

visie
In de vorige eeuw moedigde het beleid wonen buiten de stad aan. Kosten noch moeite werden gespaard
om elk deel van Vlaanderen te ontsluiten. Tot in de kleinste uithoeken heeft de overheid voor nutsvoorzieningen gezorgd. Wie het zich kon veroorloven, ging buiten de stad wonen, in het groen. Wie niet de middelen had, bleef in de stad. De steden verloederden omdat ze te weinig financiële draagkracht over hadden
en het platteland raakte volgebouwd.
Vandaag spitst het ruimtelijk beleid in Vlaanderen zich toe op bestemmingen en zoneringen. Het beleid
voert een ‘boekhouding’ van de ruimte. Het probeert structuur te brengen in de ruimtelijke warboel en
heeft de mond vol over de noodzakelijke inspanningen van iedereen om de overgang te maken naar een
duurzaam en klimaatvriendelijk gebruik van de ruimte. Terug naar de stad dus. De glorietijd van vrijstaande
woningen buiten de stad lijkt voorbij: ze zijn te groot en te duur in onderhoud en qua energieverbruik. En de
afhankelijkheid van de auto is veel te groot. Maar ook nu zit er een adder onder het gras.
De vastgoedsector herontdekt de stad en mikt op een nieuwe middenklasse van welgestelde gepensioneerden en van jonge tweeverdieners. De nadruk ligt op de bouw van dure appartementen, in nieuwbouw
of op exclusieve lofts in vernieuwbouw. Uitsluitend voor verkoop. Stadsontwikkelingsplannen proberen
vooral kapitaalkrachtige bewoners terug te lokken. En wie nooit de middelen had om naar een betere omgeving te trekken, is ook nu weer gezien. In de stadsdelen waar de vastgoedsector op die manier doende
is, gaan de koop- en huurprijzen steevast omhoog. Wie zich dat niet meer kan permitteren, moet verkassen
naar veel minder aantrekkelijke stadsdelen.
‘Inspanningen van iedereen’ voor een duurzaam gebruik van de ruimte? Er is geen algemeen ‘wij’. Niet elke
stadsbewoner komt met dezelfde kansen aan de startlijn. Stadsplanning wordt onvermijdelijk geconfronteerd met vraagstukken van verarming, sociale cohesie, ruimtelijke en sociale verdringing, verdeling van
de ruimte.
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Een. EEN AMBITIEUS, WERVEND EN GLOBAAL
STADSONTWIKKELINGSPLAN
Bouwen is geen theoretische kwestie maar een kwestie van denken en doen. Van een plan over de bebouwde ruimte mag verwacht worden dat het discussie uitlokt aan de keukentafel, dat men het zich concreet kan voorstellen, dat je goesting krijgt om mee te doen.
Zo’n stadsontwikkelingsplan hoeft geen dik boek te zijn. Dat van Kopenhagen bijvoorbeeld, een stad die
groeit met 10 000 inwoners per jaar, telt 25 pagina’s. Het bevat heldere principes die vele jaren meegaan.
Die principes vertrekken van de woonnoden en de verwachtingen van de inwoners van Kopenhagen.
Het is maar logisch dat wat een stad leefbaar en aangenaam maakt, eerst op de plankaart wordt gezet.
Geen stad die dichtslibt met auto’s, maar een stad met een fijnmazig en stipt netwerk van openbaar vervoer.
Een stad met degelijke fietsinfrastructuur en met mooi verspreide en bereikbare groene ruimtes. Dat komt
op de eerste plaats. Tegen een praktijk waarbij de ruimtelijke ordening ondergeschikt wordt aan de wensen
van de bouwheer.
Zonder een jarenlang volgehouden inspanning vanuit een vogelperspectief, met een evenwichtige verdeling van infrastructuur en voorzieningen, heb je geen leefbare en levendige stad. Kopenhagen volgt al sinds
1947 dezelfde planningsprincipes, en staat hoog in de top tien van de aangenaamste steden ter wereld.
Slow urbanism laat doordachte structurele ingrepen toe. Dat gebeurt dan vanuit een visie die gebaseerd is
op een traject, waarin de stad samen met haar bewoners op zoek gaat naar een aangename leefomgeving.
Een leefomgeving die ook duidelijk geworteld is in de bestaande situatie. Deze visie steunt op sociale kennis in ontwikkeling, op een gestage opbouw van inzicht en bewustzijn. Op die manier vermijden we overhaaste ingrepen die aangedreven worden door de conjunctuur en de waan van de dag. Maar slow urbanism
mag geen voorwendsel zijn voor uitstel. Integendeel, het maakt op korte termijn allerlei dingen mogelijk. Zo
kan een leegstaand kantoor- of bedrijfsgebouw in een wijk tijdelijk een andere missie krijgen, waar de buurt
op dat moment nood aan heeft. En intussen zet die buurt met inspraak het ontwikkelingsplan verder uit.

Twee. DE STAD ZELF ALS DE BELANGRIJKSTE ACTOR IN DE
ONTWIKKELING
De uitverkoop van allerlei ongebruikte publieke gronden verzwakt de greep van de stad op de stadsontwikkeling. De reserves aan gronden van de NMBS, militaire domeinen, het patrimonium van het ministerie van
Justitie, ongebruikte terreinen van de sociale bouwmaatschappijen … het wordt allemaal om budgettaire
redenen te gelde gemaakt, maar in feite gaat het over een uitverkoop van publieke rijkdommen.
Steden als Amsterdam tonen dat het anders kan. Daar voert de stad een actieve grondpolitiek en koopt
ze systematisch gronden op. De stad werkt er met erfpachten. Zo is de stad eigenaar van maar liefst 80
procent van het grondgebied en houdt zo de sleutels van stadsontwikkeling in handen. We hoeven er geen
tekening bij te maken: in Amsterdam is de verhouding tussen stad en private projectontwikkelaars helemaal
anders dan bij ons. De private projectontwikkelaar wil de maximale invulling van de bouwrechten op een
perceel realiseren. Maar als dat botst met wat wenselijk is voor de omgeving, lopen projecten vast en wordt
de stad geremd in haar ontwikkeling. Hele buurten worden soms jarenlang gegijzeld in afwachting van de
beslissende veldslag.
Willen we de stad weer aan het stuur, dan moeten we de publieke eigendom van gronden uitbouwen in
plaats van ze af te bouwen.
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We hebben ook een andere visie nodig op de ruimte die we gemeenschappelijk gebruiken. Nu kennen we
voornamelijk een model van afgebakend privébezit dat bediend wordt door publieke voorzieningen en
openbare ruimte. Als we afstappen van die ‘bedieningslogica’, en van het omgekeerde concept uitgaan,
wordt veel meer mogelijk. Nieuwe stadsdelen ontwikkelen begint dan met de aanleg van de gemeenschappelijke ruimte en met de ontsluiting door het openbaar vervoer. Wanneer plannen voor een nieuwe woonwijk gemaakt worden, volstaat het niet groen tussen de woningen te voorzien en een boompje in de straat.
Het komt er bij de planning vooral op aan de nieuwe wijk te bekijken vanuit het ruimere kader van de stad.
Hoe zullen de nieuwe bewoners er raken? Wordt het bestaande transportnetwerk niet overbelast? Zijn de
nieuwe bewoners dan toch weer aangewezen op de auto? De stad die vanuit deze visie eerst investeert in
aantrekkelijke stedelijke kwaliteiten zoals infrastructuur (openbaar vervoer, fietspaden …) en groen, realiseert zo een meerwaarde die nadien kan terugvloeien naar de stad.
Hoe doen we dat? Door af te stappen van het huidige systeem van stedelijke ontwikkelingskosten, en door
over te stappen op een heffing op de meerwaarde van private ontwikkelingsprojecten. Dat geld kan dan
naar een stedelijk ontwikkelingsfonds gaan, waarmee de stad zelf kan investeren. We moeten dringend
weg van de huidige ruilhandel van gemeenschapsvoorzieningen voor bouwrechten.
We proberen de private inbreng ook te diversifiëren: we werken liever met een gevarieerd consortium van
grote en kleine financiers, crowdfunders inbegrepen, dan met die ene grote ontwikkelaar of financier.

Drie. PLANPRINCIPES VOOR EEN LEEFBARE, LEVENDIGE, DIVERSE
EN SAMENHANGENDE STAD
Lier leefbaar houden is een grote uitdaging. Elke vierkante meter ruimte is goud waard. De beste manier
om die te laten renderen, is ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen op zo veel mogelijk manieren
ervan kunnen genieten.
De levendigste en aangenaamste buurten zijn die waar de mix van functies zo volledig mogelijk is: wonen,
werken, winkelen, ontspannen, schoolgaan, zorg, cultuur, groen … Dat bedoelen we met ‘integrale wijken’
De nabijheid van alle basisfuncties heeft ook een impact op onze manier van verplaatsen. De auto is de
meest ruimte verslindende manier van transport. We kunnen onze steden niet langer blijven inrichten op die
maat, zelfs als we morgen allemaal elektrisch zouden rijden. We streven naar korte transportafstanden met
focus op het openbaar vervoer en de fiets.
Geconcentreerde stadsontwikkeling focust eerst gericht op functies vervolledigen of weer aanvullen, en op
bestaande gebieden of wijken optimaliseren die nog niet aan alle planprincipes voldoen.
We plannen een meervoudig en breed gebruik in van de grotere gemeenschappelijke ruimtes en gebouwen: scholen, sporthallen, bibliotheken, culturele centra … zodat ze meer uren per dag in gebruik zijn en
minder leegstaan. Breed gebruik zorgt voor levendige stedelijke ruimte door het komen en gaan van verschillende gebruikers op verschillende momenten van de dag.
Ondernemingen hebben een plaats in het centrum van de stad. Een korte woon-werkafstand gaat verkeerscongestie tegen. Maar grote kantoorprojecten (> 1500 m²) of functies met een groot aanzuigeffect op
bezoekers, horen thuis in een zone rond een station.
Hoogbouw kan, als die kwalitatief wordt aangepakt. Compacter bouwen, op kleinere kavels, in het bestaande weefsel heeft voordelen. Zo verminderen we het ruimtebeslag en dus de verharding, maar ook de
verplaatsingsbehoefte en het energieverbruik. Maar omwille van de leefbaarheid van de omgeving springen we toch spaarzaam om met hoogbouw. De locatie moet geschikt zijn. Financieel rendement per m² is
geen criterium, meer open ruimte creëren wel.
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We privatiseren niet-gebruikte publieke gronden niet langer, maar we geven ze een bestemming als ruimte
voor gemeenschappelijk gebruik. We gaan voor tijdelijk gemeenschapsgebruik van leegstaande publieke
of private terreinen en panden. Zo houden we de stad levendig en gaan stadsdelen open waar mensen
anders niet zouden komen.
De groeiende verscheidenheid aan gezinsvormen vereist een meer gevarieerd woningaanbod in elke buurt.
We plannen een waaier van allerlei types van woningen aan gevarieerde prijsniveaus in elke wijk. Deze
waaier fungeert als basis voor de diversiteit over de hele stad en als een demper op de woningprijzen.
Geen enkele woning mag verder dan 300 meter van een groene ruimte liggen, met zitbanken en speeltuigen. We ontwikkelen restruimtes in de stad tot pocketparkjes. Binnentuinen in een bouwblok voegen we
samen tot een gemeenschappelijk parkje voor de bewoners van het blok, als privaat groen met publiek
gebruik.

vier. SAMEN STAD MAKEN: GEEN ONTWIKKELING ZONDER
INSPRAAK
Bewoners van een buurt zijn experts door het simpele feit dat ze er wonen en leven. Als een derde van de
Lierse bevraagden zich tegen grote bouwprojecten keert, dan moet daar naar geluisterd worden.
Echte inspraak geeft de bewoners en betrokkenen de kans om projecten aan te passen en laat nieuwe
noden aan bod komen. Echte inspraak vertrekt van de behoeften in de stad en van de wensen en vragen
van de inwoners. Hoe het niet moet? Eerst met de private ontwikkelaar het plan uitwerken en met dat bijna
kant-en-klare project naar de bewoners gaan. Echte inspraak kan onder vele vormen. Het stadsbestuur
moet daar creatief in zijn, zodat alle bewoners mee zijn en niet alleen de mondigen of de incrowd.
De stad krijgt adviezen: van de stedenbouwkundige ambtenaar, van Monumentenzorg, van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening enzovoort. Dat soort adviezen mag niet genegeerd worden
omwille van een winstgevend bod van een bouwpromotor.
We willen ook de volgorde omdraaien: eerst overleg met de buurt en daarna een ontwerp en planning. De
grote bouwprojecten worden bedisseld op kantoren van architecten, bouwmeesters, projectontwikkelaars
en het schepenkabinet, zonder ook maar op enige manier rekening te houden met de buurt. Kijk maar
naar wat gebeurt op de voormalige Pidpa-site. Bij het bouwen van de nieuwbouwwoningen ter hoogte van
de Eeuwfeestlaan werd de watertoren voorzien van een voetpad maar de inkleding mist iedere aantrekkingskracht. Een gemiste kans. De promotor van het renovatieproject ter hoogte van de Spoorweglei (117)
groepeert maar liefst 14-éénslaapkamer appartementen en studio’s. Het project ligt op dit ogenblik stil met
als resultaat één groot sluikstort ter hoogte van de watertoren. Beide projecten bieden langs de achterkant
mogelijkheid om de woning te verlaten via de Bareelstraat en Eeuwfeestlaan. Er werd echter geen rekening
gehouden met het feit dat ook andere buurtbewoners aansluiting wensen op deze routes. In de praktijk
hebben buurtbewoners enkel nog de mogelijkheid om bezwaren in te dienen. Dat is natuurlijk geen manier
van werken.
Een goed stadsvernieuwingsproject vertrekt vanuit een diagnose van de lokale problemen en noden. Samen met de bewoners, het stadsbestuur en de betrokken administraties wordt dan het plan voor de buurt
uitgetekend. Zo creëer je een draagvlak. Alleen door de wijk te leren kennen van binnenuit weet je als
stadsbestuur wat de draagkracht van die wijk is. Pas daarna kunnen ontwerpers en projectontwikkelaars
een project uitwerken.
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Tot slot willen we dat de Lierse stadsontwikkeling bottom-up gaat werken. Geen informatiesessies met eenrichtingsverkeer van bovenuit. Het tijdperk van de wakkere burger en van burgerinitiatieven en burgerbewegingen is aangebroken. De protestacties, bottom-up, tegen stedenbouwkundige ingrepen van bovenaf
en de initiatieven van alternatieve kleinschalige buurtontwikkeling zijn niet meer te tellen. Zulke lokale
initiatieven van onderuit zorgen ervoor dat niet-gekende of miskende lokale noden en mogelijkheden op de
agenda komen. Op eigen kracht een lokaal probleem aanpakken is ook een oefening in mondigheid, een
vorm van empowerment. De stad is een laboratorium. Open ruimte wordt gemeenschappelijk gebruikt en
plots hebben we een ander sociaal leven in de wijk. Een bescheiden voorbeeld van wat zo een ruimte kan
betekenen is de ligweide op de plaats van het oud zwembad. Als er geen evenementen doorgaan is dat
vandaag een aangename plaats om samen te vertoeven. We zorgen voor de ruimte voor dat soort creativiteit, en moedigen zulke initiatieven aan.
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3. MOBIELE STAD
Standpunt
Hoe moeten al die mensen zich binnen de stad makkelijk, comfortabel en betaalbaar verplaatsen? Hoe
moet het verkeer naar en van de stad georganiseerd worden? En hoe brengen we dat allemaal in overeenstemming met de noodzakelijke zorg voor leefbaarheid, milieu en klimaat? Veiligheid, levenskwaliteit,
dienstverlening en zorg voor milieu en klimaat staan voorop in onze visie op mobiliteit. Een performant
openbaar vervoer kan de ruggengraat van een duurzame mobiliteit worden. De fiets laten we uitgroeien
tot een gezond en veilig alternatief voor de auto met een goede aansluiting auto - fiets - openbaar vervoer

wat we willen
Een. MEER EN BETERE FIETSPADEN
• Brede afgescheiden fietspaden.
• Waar mogelijk twee richting fietsen.
• In woonwijken wordt de fiets de norm en de auto de gast. We richten de straten zo in dat de zone 30
goed wordt nageleefd.
• Straten zonder afgescheiden fietspad vormen we om tot zone 30.
• Het fietsverbod op zondag op de Vesten wordt herzien.

Twee. MAXIMALE BESCHERMING VAN DE ZWAKKE WEGGEBRUIKER
•
•
•
•
•
•
•

We weren het doorgaand autoverkeer uit de binnenstad.
Controles en boetes in de eerste plaats voor de sterke weggebruiker.
De door de Fietsersbond opgelijste gevaarlijke punten moeten worden aangepakt.
We zorgen voor conflictvrije kruispunten.
Autovrije zones en veilige kiss & ride zones aan scholen.
Klaar-over of agent aan elke school.
We verlichten de vesten steeds op donkere momenten.

Drie. EEN PERFORMANT OPENBAAR VERVOER
• We streven naar een kosteloos openbaar vervoer in Lier zodat veel meer mensen overstappen van de
auto naar de tram en de bus.
• We verhogen het aanbod op de lijnen.
• We voorzien een goede en regelmatige verbinding tussen het centrum en de verschillende wijken en
tussen het centrum en de randgemeenten.
• Inleggen van een gratis shuttle-bus in het centrum van Lier.
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Vier. EEN VLOTTE COMBINATIE TUSSEN OPENBAAR VERVOER,
WAGEN, FIETS
• Meer gratis randparkings met fietsverhuur.
• Meer veilige en overdekte fietsstallingen aan het station.

visie
Lier groeit en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Meer mensen betekent ook meer verkeer. Hoe moet
dat georganiseerd worden? Daarin moeten heldere keuzes gemaakt worden. Dat een stad met steeds meer
inwoners niet kan samengaan met steeds meer auto’s, zal vrijwel niemand tegenspreken. Niemand in onze
stad is gebaat bij meer uitlaatgassen, stilstaand verkeer en onveilige straten. De stad van de toekomst zal
voluit moeten inzetten op fietsen, wandelen en openbaar vervoer.

Een. MEER EN BETERE FIETSPADEN
De PVDA wil voldoende en veilige fietspaden. Er moet een resolute verschuiving komen van gemotoriseerd verkeer naar fietsen, wandelen en openbaar vervoer. In Europa wordt vaak en graag gekeken naar
Kopenhagen als lichtend voorbeeld. De Deense hoofdstad draagt al lang de titel van Europese Fietsstad.
Zelfs de koninklijke familie neemt er de fiets. Maar fietsstad Kopenhagen is er niet zomaar gekomen. Ze is
het resultaat van een jarenlang consequent volgehouden keuze. Al in de jaren 1970 werd de basis gelegd
voor de fietsstad die Kopenhagen vandaag is. Daarom moet Lier dringend werk maken van meer en betere
fietspaden. Op plaatsen waar geen ruimte is voor een breed fietspad moet zone 30 de norm worden. En die
zone 30 moet worden gerespecteerd, overal, niet alleen in de villawijken. We richten de straten zo in dat
de maximumsnelheid moet worden nageleefd. Het bestaande fietsverbod op de vesten op zondag nodigt
vandaag fietsers uit om terug de auto te gebruiken. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dat fietsverbod
moet worden herzien.

Twee. MAXIMALE BESCHERMING VAN DE ZWAKKE WEGGEBRUIKER
Je veilig door het verkeer kunnen bewegen is heel belangrijk. Doorgaand auto verkeer moet uit de binnenstad geweerd: minder auto’s in de binnenstad betekent meer ruimte voor fietsers en voetgangers, dus meer
veiligheid. Bekijken waar fietsers in beide richtingen kunnen fietsen in eenrichting straten om fietsen maximaal te promoten. Fietsers moeten op deze manier geen omwegen maken, bijvoorbeeld in de Rechtestraat.
PVDA-Lier steunt het protest van de Fietsersbond tegen het culpabiliseren van de zwakke weggebruiker.
Controles en boetes horen in de eerste plaats ingezet te worden tegen agressief of onvoorzichtig rijgedrag
van de sterke weggebruiker. De door de Fietsersbond opgelijste gevaarlijke punten moeten worden aangepakt.
Aan de scholen moeten autovrije zones én veilige ‘kiss & ride’ zones voorzien worden. Als de school begint
of eindigt moeten kinderen en jongeren veilig kunnen oversteken. We willen ook voorrang voor voetgangers en fietsers op kruispunten en gevaarlijke oversteekplaatsen. We willen conflictvrije kruispunten. De
omgeving moet voor de fietser en voor de voetganger zo veilig mogelijk gemaakt worden, dat betekent ook
goede verlichting. Verkeersveiligheid overtuigt mensen om de fiets te gebruiken.
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Drie. EEN PERFORMANT OPENBAAR VERVOER
Lier moet een openbaar vervoersnetwerk krijgen dat het centrum, de wijken en de randgemeenten op
een comfortabele manier met elkaar verbindt. Een regelmatig en betaalbaar aanbod dat een realistisch
alternatief biedt voor de auto, staat voorop. Het ontbreken van goed openbaar vervoer, zoals bv. in de wijk
Herderin waar je op zaterdag pas om 15u30 een bus naar het centrum kan nemen, is niet meer van deze tijd.
Inleggen van een gratis shuttle-bus in een lus door het centrum van Lier. Dat is bijvoorbeeld te vergelijken
met wat in Canterbury of in de ski-oorden bestaat. Gratis openbaar vervoer is geen utopie. In liefst twintig
Europese steden is het al in meer of mindere mate een realiteit. En met succes. Het aantal gebruikers van
het openbaar vervoer neemt toe, het autoverkeer vermindert gevoelig. Gratis openbaar vervoer aanbieden
aan de inwoners van de stad kost veel geld. Maar de vraag die we ons moeten stellen is hoeveel onze gezondheid, onze veiligheid en de leefbaarheid van onze stad ons waard zijn.

Vier. EEN VLOTTE COMBINATIE TUSSEN OPENBAAR VERVOER,
WAGEN, FIETS
Diefstalveilige fietsenstallingen overtuigen mensen om de fiets te gebruiken. Daarom moeten we werk
maken van goed gelegen, bewaakte fietsparkeerplaatsen die een vlotte combinatie mogelijk maken tussen
de auto, de fiets en het openbaar vervoer. Om het verkeer buiten de stad te houden zijn meer gratis randparkings nodig met een mogelijkheid van fietsdeelsysteem zoals Velo in Antwerpen.
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4. propere stad
Standpunt
Maar liefst 51% van de Lierenaars die de grote bevraging hebben ingevuld wil een goedkoper en fair afvalbeleid en -diensten en dat is wel degelijk mogelijk. Lier transformeren naar een plek waar het gezond en
aangenaam leven is vraagt wel om visie en daadkracht. Een coherente aanpak van de verschillende bronnen van afval. Het in elkaar passen van de verschillende vormen van afvalophaling om elke buurt aangenamer te maken. Een beleid dat afval zo veel mogelijk voorkomt, hergebruikt en recycleert. En een beleid dat
de kosten niet eenzijdig bij de burger plaatst. Dan ligt een leefbare stad binnen handbereik.

WAT WE WILLEN
Een. AF VAN HET AFVAL
• We openen stedelijke herstelateliers voor herstel van elektrische toestellen, meubels en kleren, of voor demontage ervan om bruikbare reservestukken of herbruikbare grondstoffen over te houden.
• We ondersteunen repair cafés, ruil- en geefmarkten en tweedehandswinkels.
• We richten de Bouwbank op als een stedelijke dienst voor ondersteuning bij de sloop en renovatie van gebouwen. De Bouwbank dient ook als stock voor gebruikte bouwmaterialen.
• We stappen met Lier in de ‘Statiegeldalliantie’ en zetten zo druk op de Vlaamse regering om statiegeld in te
voeren op blikjes en plastic flessen, zoals dat vandaag al voor glazen flessen bestaat.

Twee. BETAALBAARHEID VOOR ELKE INWONER VAN LIER
•
•
•
•
•

Halvering van de kosten voor afvalophaling en deponeren in de ondergrondse containers.
Automatische correctie van de tarieven voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming.
Gratis ophalen van grof huisvuil.
Bewustmakingscampagnes over het correct sorteren van afval.
Alle afvalfracties, ook grof huisvuil en steenpuin, laten we gratis binnenbrengen in het containerpark. We
voorzien in voldoende geschoold personeel dat kan vermijden dat bruikbare zaken als afval verbrand
worden.

Drie. TOEGANKELIJK AFVALSYSTEEM VOOR IEDEREEN
• Een mobiel containerpark dat maandelijks in de verschillende wijken aanwezig is.
• Uitbreiden van het aantal sorteerstraten in de stad en verzekeren van een betere hygiëne aan de ondergrondse Diftarcontainers.
• Per wijk een compostpunt, waar je onder begeleiding van ervaren vrijwilligers organisch materiaal kan
composteren en de compost kan ophalen voor gebruik in de stadstuinbouw.
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visie
Afvalophaling in Lier is veel te duur, terwijl de bedrijven die het afval verwerken of verhandelen er enorme
winsten op maken. De PVDA wil van afvalophaling opnieuw een dienstverlening maken. Een betaalbaar
afvalsysteem voor huisvuil en gratis toegang tot het containerpark zullen zorgen voor minder sluikstort. Voldoende openbare vuilnisbakken, die regelmatig geleegd worden, gaan zwerfvuil tegen. We reduceren de
afvalberg en de impact ervan op het klimaat. In een circulaire economie bestaat er geen afval. Reststromen
worden er als grondstof gebruikt om nieuwe producten te maken.

EEN. AF VAN HET AFVAL
Om afval te vermijden, richten we stedelijke herstelateliers op waar we gebruiksvoorwerpen, kledingstukken en meubels laten herstellen om ze te hergebruiken. Is herstel onmogelijk, dan is er nog de optie van
demontage om zo veel mogelijk bruikbaar materiaal te recupereren. We ondersteunen initiatieven als ruilen tweedehandswinkels waar afgedankte spullen een tweede leven krijgen.
Wat onbruikbaar is, moet zo goed mogelijk gerecycleerd worden. Het grootste deel van ons afval komt uit
de bouw en sloop van gebouwen. Daar is dan ook nog veel vooruitgang te halen. Oordeelkundig slopen
en gerecupereerde materialen opslaan in de stock van een stedelijke Bouwbank: langs die weg maken we
de productie van veel nieuw materiaal onnodig en kunnen gebruikte dakpannen en bakstenen hergebruikt
worden.
Het stadsbestuur heeft de grof huisvuilophaling afgeschaft en het binnenbrengen van steenpuin en
grof huisvuil betalend gemaakt in de hoop de afvalstroom zo in te perken. Het gevolg is dat van heel
wat gesorteerde fracties veel kleinere volumes worden binnengebracht. Na jaren vooruitgang door
sensibiliseringscampagnes hebben we er opnieuw het raden naar wat er gebeurt met gevaarlijke fracties als KGA of asbest. Wie de moeite doet om goed te sorteren, mag beloond worden door afval kosteloos binnen te brengen. Ervaren begeleiding van geschoolde medewerkers van de containerparken helpt om de afvalstromen meer hoogwaardig in te zamelen en de restfractie te reduceren.
Door statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flessen, zoals dat vandaag voor glazen flessen al bestaat,
kan de hoeveelheid zwerfvuil drastisch verminderd worden. Ook moet bekeken worden waarom de vangnetten om PET-afval in te werpen verdwenen zijn.

TWEE. BETAALBAARHEID VOOR ELKE INWONER VAN LIER
Je moet weten dat er vandaag heel veel winst wordt gemaakt op afval. Afval is een grondstof. De stad en
Diftar maken het zo duur mogelijk voor de burgers en zo goedkoop mogelijk voor de afvalverwerkende
bedrijven. Wij moeten alles mooi sorteren en betalen ons blauw, terwijl die bedrijven heel goedkoop én
mooi gesorteerde grondstoffen aangeleverd krijgen. Dat is een perverse logica! Het is perfect mogelijk om
van afvalophaling een echte dienstverlening te maken als je de correcte prijs doorrekent aan de industrie.
Een gratis containerpark zou mee het algemene probleem van zwerfvuil in onze stad kunnen oplossen. Op
een dienstverlening zoals een containerpark kan en mag geen winst worden gemaakt. Als de kost voor het
containerpark oploopt wordt zwerfvuil in de hand gewerkt. Mensen die de moeite doen om hun afval te
sorteren en weg te brengen zouden daarvoor beloond moeten worden.
Afvalverwerking is peperduur in Lier. Onder het mom van ‘de vervuiler betaalt’ wordt de rekening doorgeschoven naar de gewone Lierenaar. De grote vervuilers van de verpakkingsindustrie worden daarbij buiten
schot gelaten. De Lierenaar sorteert beter dan ooit, maar toch moet hij nu veel meer betalen. De hoge Diftar
prijzen moeten teruggeschroefd worden. Huisvuilophaling moet betaalbaar blijven. Daarom halveren we de
prijzen voor het aanbieden van containers of voor het deponeren van huisvuil in de sorteerstraten. Mensen
met een verhoogde tegemoetkoming moeten automatisch kunnen genieten van een verlaagd tarief. Op
deze manier maken we het afvalsysteem voor de gezinnen een stuk betaalbaarder.

24

STADSPROGRAMMA LIER 2018

DRIE. TOEGANKELIJK AFVALSYSTEEM VOOR IEDEREEN
Inwoners uit Lier beschikken vaak niet over een auto of zijn niet mobiel genoeg om tot aan het containerpark te geraken om ander soort afval weg te brengen. Daarom willen we een mobiel containerpark dat
maandelijks in de verschillende wijken aanwezig is.
De ondergrondse afvalcontainers zijn al te vaak buiten werking. Dat zorgt ervoor dat mensen het vuil ter
plekke achterlaten. Want thuis is er misschien geen plaats om het te stockeren, of het is te zwaar om heen
en weer te nemen. Het is ook geen pretje om met je huisvuil van het ene punt naar het andere te rijden. De
gemeente kan extra bewustmakingscampagnes opzetten om sluikstort en zwerfvuil te voorkomen, maar
eerst moeten de nodige maatregelen getroffen worden.
Groente en tuinafval is composteerbaar en hoort niet op de afvalberg terecht te komen. Daarom moet het
in elke wijk gratis aangeboden kunnen worden op een compostpunt. De stad ondersteunt de werking van
vrijwilligers op deze punten om je te helpen composteren. Op het compostpunt kan je ook terecht voor het
ophalen van compost voor je stadstuin of bloembakjes.
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5. DEMOCRATISCHE STAD
Standpunt
De toekomst van onze stad is niet alleen een zaak van het verkozen gemeentebestuur, laat staan van enkele
bevriende vastgoedmakelaars. Hoe meer bewoners betrokken worden bij het beleid van onze stad, hoe
groter de collectieve kennis, ervaring, capaciteit en draagkracht. Inspraak en participatie verbeteren het
samenleven. En ze zijn essentieel, want iedereen moet meetellen. Beslissingen worden in Lier te veel boven
de hoofden van de bevolking gemaakt. Mensen uit alle lagen van de bevolking, ook wie in de samenleving
doorgaans onzichtbaar blijft, moeten opgezocht, geïnformeerd en betrokken worden.

wat we willen
Een. LIERSE RADEN DIE GOED KUNNEN WERKEN
• Een grotere diversiteit in de samenstelling van de verschillende raden zorgt voor een meer representatieve adviezen die de Lierenaar aanbelangen.
• Meer aandacht in de gemeenteraad voor voorstellen of adviezen die van de verschillende raden komen.
Deze mensen spitsen zich toe op één tak van het bestuur van Lier en zij zijn vaak experts. Wat zij adviseren moet beter geapprecieerd worden.

Twee. INSPRAAK IN NIEUWE PROJECTEN
• Een stad is een plaats die moet groeien maar niet ten koste van zijn burgers. De burger krijgt inspraak
vooraleer de plannen uitgetekend worden, zoals vastgelegd onder het punt stadsontwikkeling.
• Contracten tussen stad en privébedrijven zijn openbaar te raadplegen. In autonome gemeentebedrijven
horen de oppositie, personeel en inwoners vertegenwoordigd te zijn.

Drie. GEMEENTERAAD
• Het is niet meer dan normaal dat de burger weet wat er over zijn stad beslist wordt. De verslaggeving
van de gemeenteraad moet op een eenvoudige manier door de burger geraadpleegd kunnen worden.
• De gemeenteraad moet ernstig genomen worden. Beslissingen moeten er echt voorliggen. Alle problemen en uitdagingen moeten er ter bespreking op tafel liggen.
• De gemeenteraad moet openstaan voor vragen en adviezen uit andere raden en van burgers. Die moeten daar ook toe uitgenodigd worden.
• Op het einde van elke gemeenteraad willen we de burgers aan het woord laten in een ‘vragenronde’.

vier. BINDENDE REFERENDA
• de PVDA ijvert ervoor dat een bindend referendum wordt gehouden als vijfhonderd Lierenaars erom
vragen. De initiatiefnemers bepalen daarbij de vraagstelling, er is geen opkomstdrempel.
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VIJF. INSPRAAK VOOR JONGEREN
•
•
•
•
•

jongeren – App voor communicatie met de stad.
Graffiti-muren voor communicatie.
Jaarlijkse gemeentelijke jongerenbevraging.
Geen GAS-boetes voor minderjarigen.
Inspraak van de jongeren bij heraanleg van de buurt.

visie
Een democratie is er op gebouwd dat mensen in alle vertrouwen kiezen voor andere burgers die hun belangen gaan verdedigen als het gaat om hun stad. In Lier, net zoals in andere steden, houden de verkozen
beleidsvoerders onvoldoende rekening met de bevolking. Uit onze bevraging blijkt dat slechts 12% van
de Lierse burgers vindt dat de gemeente voldoende naar hen luistert, 48% vindt dat hij of zij onvoldoende
inspraak heeft. Dat moet beter.

Een. LIERSE RADEN DIE GOED KUNNEN WERKEN
Bij de samenstelling van een nieuw stadsbestuur, worden er ook nieuwe raden samengesteld. Vaak bestaan
ze uit de bevoegde schepen, een afgevaardigde van elke partij en enkele ervaringsdeskundigen. Het lijkt
ons toch wel belangrijk om ook mensen met een andere achtergrond te betrekken zodat er ook een andere,
meer open, kijk is bij de voorstellen.
Verder vinden wij ook dat het belangrijk is om, als er voorstellen of adviezen zijn van een raad, er ook (een)
vertegenwoordiger(s) van deze raad aanwezig zijn op de gemeenteraad om op deze manier een correcte,
duidelijke en onderbouwde uiteenzetting te geven van het voorstel of het advies. Dit kan het nemen van
een beslissing enkel in positieve zin beïnvloeden.

Twee. INSPRAAK IN NIEUWE PROJECTEN
De nieuwe gigantische flatgebouwen rijzen in Lier uit de grond als paddenstoelen. Kom dit ten goede van
de burger? Dat is nog maar zeer de vraag. 33% van de Lierenaars wil minder van die grote bouwprojecten.
Daarom moeten er zeer ruim op voorhand samenkomsten georganiseerd worden met de buurt om maximale inspraak te garanderen. Nu is alles meestal al in kannen en kruiken voor men de burger gaat inlichten.
Het enige wat dan nog rest is bezwaren te gaan indienen. Om dat goed onderbouwd te kunnen doen en
experts te kunnen raadplegen is veel meer tijd nodig dan wat nu mogelijk is. Zo organiseert men het gebrek
aan consultatie en inspraak in plaats van maximaal rekening te houden met wat een buurt wil of kan dragen.

Drie. GEMEENTERAAD
We willen het verslag van de gemeenteraad snel online beschikbaar. Voor vele mensen is ook dit echter een
ver-van-mijn-bed-show. Er zijn nog steeds mensen (vooral ouderen) die niet mee zijn in ons digitale tijdperk
of mensen die niet de middelen hebben om een computer en internet thuis te hebben. Voor de eerste groep
moet er een meer toegankelijke manier zijn om de verslaggeving te raadplegen, bv inschrijven op een
nieuwsbrief die via de post wordt verspreid. Het verslag van de gemeenteraad kan ook via de lokale radio
worden verspreid. Voor Lier is radio Zuidrand een kandidaat. Voor de tweede groep wordt er op verschillende locaties in Lier en Koningshooikt gratis wifi ter beschikking gesteld zodat iedereen de kans heeft de
verslaggeving na te lezen als ze dat willen.
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Iedereen is een ervaringsdeskundige op zijn gebied dus zou inspraak moeten hebben in wat er besproken
wordt op de gemeenteraad. Daarom willen we voor de burger de mogelijkheid om vragen te stellen op
het einde van elke gemeenteraad, zoals dat nu al gebeurt in buurgemeente Boechout. De gemeente kan
ook een online forum voorzien. Voor dat laatste is plekken waar men gratis wifi kan gebruiken ook weer
aangewezen.

VIER. BINDENDE REFERENDA
Een referendum is ook een zeer democratisch instrument. Door middel van een referendum weten de bestuursleden van onze stad wat er leeft bij de burgers en hoe zij hun beleid hieraan kunnen aanpassen.
Iedere burger moet het recht hebben een referendum te openen. De enige voorwaarde moet zijn dat er 500
handtekeningen zijn om het referendum te laten doorgaan en een duidelijke vraagstelling bepaald door de
initiatiefnemers. Er mag geen opkomstdrempel zijn en het resultaat moet bindend zijn.

VIJF. INSPRAAK VOOR JONGEREN
Jongeren verdienen hun plaats in de stad. Maar eerder dan te luisteren naar hun noden en er een antwoord
op te bieden ziet men ze meer en meer als een bron van overlast. Het logisch antwoord wordt dan gasboetes en andere repressieve oplossingen. De PVDA is ervan overtuigd dat meer inspraak en participatie een
belangrijke weg is om de jongeren de plaats te geven die ze verdienen. Om je uit te kunnen spreken over
stedelijk beleid, moet er ook geluisterd worden. Dat vraagt om een open houding van beleidsmakers en de
overtuiging dat jongeren experts zijn over hun buurt, stad of school.
Jongeren communiceren vooral via sociale media. De PVDA wil daarom dat de stad een App ontwikkelt
speciaal voor en door jongeren. Jongeren kunnen zo hun wensen, noden, bedenkingen of ook wat ze leuk
vinden rechtstreeks bespreken met hun stad.
De PVDA wil dat de stad ruimte voorziet voor graffiti-muren om de jongeren te bereiken. Op zo een muur
stelt de stad een vraag of plaatst een mening en de jongeren kunnen op een creatieve manier antwoorden
of hun mening geven.
Jaarlijks hoort de stad ook een algemene bevraging te doen bij alle jongeren zonder onderscheid. Dat
gebeurt best via de school. Bij heraanleg van de buurt moeten de jongeren die er wonen steeds gehoord
worden.
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6. sportieve stad
Standpunt
Sport en vrijetijdsbeleving zijn een belangrijk onderdeel van ons leven. In deze hectische wereld heeft iedereen recht op ontspanning, meer zelfs, iedereen heeft nood aan ontspanning. De stad moet zo georganiseerd
worden zodat iedereen op een fijne en betaalbare manier aan sport en ontspanning kan doent

wat we willen
Een. UITBREIDING VAN DE PUBLIEKE SPORTINFRASTRUCTUUR
•
•
•
•

Face-lift voor gemeentelijke sportaccommodaties.
Bouw van extra sportaccommodaties.
Aanleg van voetbalvelden.
Speel-en ontspanningsruimte garanderen bij nieuwbouwprojecten.

Twee. AANLEG VAN SPEELBOS
• Aanleg van een speelbos aan de Ouderijstraat.
• Aanleg van een speelbos aan de Sionsvest.

Drie. UITBREIDING ZOMERAANBOD VOOR KINDEREN EN JONGEREN
• Uitbreiding van het aanbod van Speelmicroob.
• Sanitair en schuilhuisjes voorzien bij speel- , hang- en sportruimten.
• Voorzien van extra ruimtes om binnen te spelen bij regenweer.

Vier. BETAALBAARHEID
• Uitbreiding van de UITpas.
• Gratis cultuur- en sportpas voor jongeren onder de 21.
• Gratis toegang tot de Waterperels van 1 juli tot 31 augustus voor Lierse jongeren tot 21 jaar.

visie
In een stad die steeds groeit, moet ook het aanbod voor sport en vrije tijd groeien. Sport en vrije tijd moeten
populair zijn in de werkelijke betekenis van het woord. Met toegang voor allen en deelname van allen. Door
te sporten leren mensen elkaar kennen. Een laagdrempelig sportaanbod draagt bij aan een solidaire samenleving. Bovendien is bewegen en sporten ook gezond. Clubs en infrastructuur zijn daarin belangrijk. Als stad
kunnen we op onze eigen gronden, in onze sporthallen en met onze sportdiensten een voortrekker zijn van
een toegankelijk en rijk sport- en vrijetijdsleven. Deze moeten uiteraard betaalbaar zijn en blijven voor iedere
inwoner van de stad.
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een. UITBREIDING VAN DE PUBLIEKE SPORTINFRASTRUCTUUR
Veel van de bestaande sportaccommodatie is gedateerd. We willen niet enkel een heropschilderen van
het materiaal, maar een echte vernieuwing. De stad kan de verschillende gebruikers zoals volleyballers,
tennissers, voetballers, jongeren die gewoon wat willen rondhangen, buurtbewoners uit het Begijnhof, ...
samenbrengen om te kijken hoe de vernieuwde sportvelden er kunnen uitzien. Daarmee realiseren we ook
echte inspraak en zorgen we dat de accommodatie inspeelt op de noden.
We beschikken over twee sporthallen, De Komeet en ‘t Spui. In het najaar van 2019 gaat er een nieuwe
sporthal open op de site van het Atheneum - Arthur Vanderpoorten. Die zou overdag door de schoolkinderen gebruikt worden en is ‘s avonds en tijdens de weekends beschikbaar zijn voor Lierse sportverenigingen.
Toch bieden deze accommodaties niet voldoende ruimte voor een ganse stad. Als je als Lierenaar buiten
een vereniging aan sport wil doen heb je weinig kans om een ruimte hiervoor te reserveren. Lier heeft
nood aan meer sportaccomodatie om voldoende mogelijkheden te kunnen voorzien voor een bevolking die
zienderogen uitbreidt.
Bij de aanleg van sportaccommodatie dient men er ook op toe te zien dat de infrastructuur quasi dagelijks
kan worden gebruikt. Een voetbalveld dat vaak alleen in het weekend of bij thuismatchen wordt gebruikt,
kan bijvoorbeeld voorzien worden van een looppiste. Waarom niet gaan voor een outdoor fitness als zomermaanden- pop up?
Op de sportvelden zijn nog slechts twee tennisterreinen beschikbaar. De particuliere tennisser moet uitwijken naar bv Het Sas, wat de drempel voor velen te groot maakt qua bereikbaarheid en kostprijs. Restauratie
en eventueel uitbreiding van het minigolfterrein is nodig. Lierse kinderen moeten kunnen voetballen op
velden van de stad, vandaag moeten ze massaal uitwijken naar andere gemeenten. Tot slot zou er bij elk
nieuwbouwproject een invulling voor sport en vrije tijd verplicht moeten voorzien zijn.

twee. AANLEG VAN SPEELBOS
Elk kind moet de gelegenheid hebben om te ravotten in de natuur. Daarom willen we de twee stukjes bos
aan de Ouderijstraat en aan de Sionsvest omvormen tot speelbos.

drie. UITBREIDING ZOMERAANBOD VOOR KINDEREN EN
JONGEREN
We willen de activiteiten van Speelmicroob uitbreiden naar de verschillende pleintjes in de wijken. Dat verlaagt de drempel voor velen en vergroot het aanbod. Daarbij kunnen we inspiratie opdoen bij het Borghouts
project van de Pleinpatrons, waarin opgeleide jonge vrijwilligers uit de wijken sport en spel organiseren op
de pleintjes in de wijken. Daartoe moeten op de pleintjes ook sanitair en afdakjes voorzien zijn.
Bij slecht weer moet er voldoende aanbod zijn aan binnen activiteiten met voldoende ruimte. Voor de bestaande ruimtes, zoals bv de sportvelden, zou er een overdekt deel moeten komen zodat buitenactiviteiten
toch nog kunnen doorgaan.

Vier. BETAALBAARHEID
Alle punten die we hier hebben opgenoemd moeten uiteraard ook betaalbaar blijven voor alle burgers.
Voorstel is om jongeren tem 21 jaar een gratis cultuur- en sportpas aan te bieden.
Sinds korte tijd is er in Lier de gelegenheid om buiten te zwemmen maar de prijs hiervan is voor veel gezinnen en zeker voor de armere onhaalbaar. Men zou de tarieven nog beter kunnen afstellen op de Lierenaar.
We willen de mogelijkheden van de UITpas ook uitbreiden.

32

STADSPROGRAMMA LIER 2018

Sinds het openbaar zwembad in het park afgebroken werd in 2011 beschikken Lierenaars niet meer over
een laagdrempelig openbaar zwembad. Het oude zwembad werd in 1969 gebouwd aan de rand van het
stadspark. In 1998 onderging het zwembad een gedaantewisseling. Naast baantjes trekken, kon je er voortaan ook genieten van een Turks bad, hot whirlpools en een dertig meter lange waterglijbaan. Dat alles
verdween in 2011 als zomers vrijetijds- en sportalternatief voor Lierse gezinnen. Vandaag is er alleen het
aanbod van de Waterperels, wat voor de meeste gezinnen te duur is om er regelmatig gebruik van te kunnen maken. We willen dat de stad investeert in gezonde en goedkope ontspanning voor de Lierse kinderen
en jongeren. Daarom maken we de inkom van de Waterperels gratis voor Lierenaars tot 21 jaar, tussen 1 juli
en 31 augustus. De kosten worden gedeeld door de Waterperels en stad Lier. Als de inkom gratis is blijft er
sowieso wat meer ruimte om nog iets te verbruiken.
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7. CULTUURSTAD
Standpunt
We streven naar een beleid dat ervoor zorgt dat vrije tijd, sport en cultuur populair zijn in de werkelijke zin
van het woord. Met toegang voor allen, met deelname van allen. Via kunst, cultuur en vrijetijdsbesteding
ontspannen kinderen, jongeren en volwassen zich en breiden ze hun sociaal netwerk uit. Er moet een gezond evenwicht komen tussen evenementen enerzijds, en cultuuraanbod dat tot bij de allerlaatste inwoner
van de stad raakt anderzijds. We ijveren voor een democratische cultuur op mensenmaat waarin iedereen,
ongeacht afkomst, cultuur kan beleven en uitdrukken.

wat we willen
Een. DE TOEGANKELIJKHEID VAN CULTUUR VERZEKEREN
•
•
•
•
•
•

Gratis cultuur- en sportpas voor jongeren onder de 21.
Uitbreiding van de UITpas.
Recht op een gratis bezoek per jaar aan Lierse musea voor elke Lierenaar.
Stimuleren van de zwakkere groepen om gebruik te maken van het aanbod i.v.m. cultuur.
Uitbreiding van de voordelen bij culturele activiteiten voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming.
Invoeren van een vrijetijdsloket.

Twee. KWALITEITSVOLLE RUIMTE VOOR CULTUURBELEVING
VERZEKEREN
• Meer en betaalbare locaties voor tentoonstellingen en voorstellingen.
• Restauratie van het huidige cultuurcentrum.

Drie. DIVERSITEIT IN DE CULTUURBELEVING
• We garanderen een cultureel aanbod dat de diverse sociale en culturele groepen in de samenleving
aanspreekt.
• We stimuleren kunst en creativiteit in de wijk.

visie
Cultuur is een belangrijk onderdeel van de vrijetijdsbeleving. Cultuur is een heel ruim begrip, het gaat over
tentoonstellingen en toneelvoorstellingen, maar ook over anderen informeren over jouw achtergrond, jouw
belevingen, jouw invulling van tijd. Het is een manier om je te ontplooien en je creativiteit te ontwikkelen.
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Een. DE TOEGANKELIJKHEID VAN CULTUUR VERZEKEREN
Met de GOMORpas werd er een eerste inspanning gedaan om mensen die het moelijker hebben in onze
samenleving, toch ook te laten deelnemen aan bepaalde culturele activiteiten. De UITpas is hier een uitbreiding van maar op gebied van cultuur moet deze nog meer aangepast en uitgebreid worden. De UITpas
fungeert nu vooral als een soort “klantenkaart” : men spaart punten om korting te krijgen door deel te nemen aan andere (culturele of sportieve ) activiteiten. Mensen met verhoogde tegemoetkoming horen meer
voordelen te krijgen. We willen dat elke Lierenaar één keer per jaar gratis de Lierse musea kan bezoeken.
Buurtwerkers of begeleiders van het OCMW kunnen de zwakkeren in de samenleving extra stimuleren om
hiervan gebruik te maken. Voor mensen met verhoogde tegemoetkoming komt een uitbreiding van de voordelen bij culturele activiteiten, nu zijn ze vooral toegespitst op sportieve activiteiten en andere vormen van
vrijetijdsbeleving. Een vrijetijdsloket waar mensen op een eenvoudige manier informatie kunnen vragen en
op een eenvoudige manier activiteiten kunnen vastleggen bevordert de laagdrempeligheid.

Twee. KWALITEITSVOLLE RUIMTE VOOR CULTUURBELEVING
VERZEKEREN
In Lier is het op dit gebeid maar povertjes gesteld. Het Timmermans-Opsomerhuis gaat verdwijnen, er zijn
amper nog zalen beschikbaar waar mensen kunnen tentoonstellen, feesten, voorstellingen houden. Ook
ons cultureel centrum voldoet niet meer aan de hedendaagse noden, veel artiesten blijven weg. De akoestiek is niet naar behoren en men kan het publiek ook niet deftig plaats bieden.
De plaatsen waar er in Lier een tentoonstelling of een voorstelling kunnen plaatsvinden zijn beperkt. Er is
een uitbreiding van deze locaties nodig om zo een breder en diverser cultuuraanbod te kunnen doen. Deze
moeten laagdrempelig en betaalbaar zijn. Een uitbreiding van het aantal locaties zou al een eerste stap in
de goede richting zijn, de leegstand in Lier is groot dus zou deze kunnen benut worden voor tentoonstellingen, voorstellingen, feesten, ... Daarmee lost men twee problemen tegelijkertijd op.
Tegelijk is een nieuw cultureel centrum dat voldoet aan alle hedendaagse normen en voldoende en goede
plaatsen biedt voor de bezoekers ook aan de orde. Een restauratie van het huidige cultuurcentrum zou al
een eerste stap in de goede richting zijn.

Drie. DIVERSITEIT IN DE CULTUURBELEVING
Als minderheidsgroep kan het zijn dat je je niet aangesproken voelt door het cultuuraanbod in de stad.
Iedereen, van elke laag van de bevolking en iedereen met een andere culturele achtergrond moet aan cultuurbeleving kunnen doen en voorstellen kunnen maken. De programmatie van het cultuurjaar moet gericht
zijn op alle lagen van de bevolking. Het gaat hier zowel om sociale diversiteit als om culturele diversiteit.
We zetten kunstenaars met een grote wijkbetrokkenheid in om buurten creatief ‘in te vullen’. Er mag gerust
kleur en creativiteit bijkomen in de wijken van de stad. Dat doen we in overleg en samenwerking met de
bewoners.
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8. Stad zonder armoede
Standpunt
Het aantal mensen in armoede groeit in Lier. Laten we het nodige doen om de armoede aan te pakken, niet
de armen. In alle stadswijken openen we daarom laagdrempelige wijkhuizen waar mensen terecht kunnen.
We garanderen door directe en goede begeleiding het recht op kwalitatief en betaalbaar wonen en zorgen
ervoor dat ook mensen in een kwetsbare positie naar een job begeleid worden. Op het vlak van gezondheid
willen we op wijkniveau een gratis aanbod via wijkgezondheidscentra. We bevestigen de eindverantwoordelijkheid van het OCMW in het garanderen van de grondrechten. Rechten worden automatisch toegekend.
We garanderen de toegang tot water en energie als mensenrecht. Niemand mag slachtoffer worden van de
schuldenindustrie. Daartoe installeren we een financiële buffer onder beheer van het OCMW/Sociaal Huis.

wat we willen
Een. EEN WIJKHUIS IN ELKE WIJK
• Een wijkhuis voorziet in een brede en laagdrempelige dienstverlening.
• Het wijkhuis helpt bij administratieve problemen.
• In het wijkhuis voorzien we budgetbegeleiding, woonbegeleiding, arbeidsbegeleiding, begeleiding bij
energie- en waterproblemen, hulp bij onderwijs en opvoeding.
• Met huisbezoeken en straathoekwerk gaan we de wijk in om mensen te bereiken die de weg naar het
wijkhuis niet vinden.
• Met buurtwerkers bouwen onze wijkhuizen aan een sterke, warme en solidaire wijk. Ze organiseren
ontmoetingsmomenten en -activiteiten zodat de mensen uit de wijk elkaar beter leren kennen.
• Het wijkhuis is ook een stuk ‘Huis van het Kind’ waar via een gevarieerd aanbod ook aan integrale gezinsondersteuning gewerkt wordt tegen kinderarmoede.
• Het wijkhuis geeft plaats en ondersteuning aan de vrijwilligersorganisaties die mensen in armoede verenigen en ondersteunen.

Twee. ZONDER GELD NAAR DE HUISARTS, IN ELKE WIJK VAN DE STAD
• Ondersteuning vanuit de stad aan het wijkgezondheidscentrum De Zilveren Knoop.
• Faciliteren van de oprichting van wijkgezondheidscentra in verschillende wijken van Lier, dichtbij de
mensen.

DRIE. HET OCMW/SOCIAAL HUIS DRAAGT DE
EINDVERANTWOORDELIJKHEID
• Het OCMW/Sociaal Huis garandeert een menswaardig bestaan voor iedereen die op het grondgebied
verblijft. Iedereen met een hulpvraag moet bij het OCMW terechtkunnen voor hulp en begeleiding.
• Het leefloon moet gegarandeerd zijn voor iedereen met een (gezins)inkomen beneden de Europese
armoedegrens. De stad streeft ernaar het leefloon op te trekken tot boven die armoedegrens via een
aanvullende financiële steun.
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• De stad start zelf een proefproject om het leefloon van eenoudergezinnen op te trekken en onvoorwaardelijk te maken.
• Via de Lokale Adviescommissie (LAC) voor Water en Energie garanderen we de toegang tot stromend
water en energie. De toegang moet voorrang hebben op de schuldaflossing. Budgetmeters zijn op dit
punt geen oplossing.
• We ontwikkelen een Lokaal Sociaal Noodfonds, in samenhang met andere bovenlokale fondsen zoals
het Energiefonds en het Fonds Jovel van de Koning Boudewijnstichting. Zo kunnen we beter tussenkomen om (een deel van) de schulden kwijt te schelden in gevallen waar volledige schuldaflossing onrealistisch is.

VIER. AUTOMATISCHE RECHTENTOEKENNING
• We organiseren het zo dat de verschillende rechten automatisch toegekend worden. Dat kan relatief
gemakkelijk online.
• We passen het ‘only once’-principe toe: als je een papier eenmaal binnenbrengt moet het ook gebruikt
kunnen worden voor andere aanvragen. Dat maakt het leven voor iedereen eenvoudiger, ook voor de
administratie.

VIJF. INTRODUCTIE ARMOEDETOETS
ZES. VAST WERK, OOK VOOR MENSEN IN EEN KWETSBARE POSITIE
• We zorgen ervoor dat het OCMW investeert in goede en nabije arbeidsbegeleiding.
• ‘Artikel 60-tewerkstelling’ voor leefloontrekkers willen we alleen als dat de best mogelijke werkgelegenheid is voor de werkzoekenden. Voor deze groep voorzien we een uitbreiding van mogelijke plaatsen.
• We werken voor begeleiding naar tewerkstelling samen met de syndicale organisaties en andere organisaties zonder winstoogmerk die de nodige expertise bieden. Zij werken best vanuit de wijkhuizen.
• We willen dat het stadspersoneel representatief is voor de stadsbevolking: met ook laaggeschoolden,
mensen met een beperking, jongeren, mensen met een migratieachtergrond…

visie
De Lierenaar is rijker dan de gemiddelde Vlaming: op de belastingaangifte staat hier bij de inkomsten gemiddeld € 19.307. Maar ook in onze stad stijgt de kloof tussen arm en rijk. Het aantal mensen in armoede
neemt gestaag toe. In 2008 waren er nog 5,4 leefloners per duizend Lierenaars, vandaag zijn dat er 11,4.
Dat is meer dan het dubbel van het Vlaamse gemiddelde. Zorgwekkend is daarin ook het aantal jongeren
tussen de 18 en de 24 jaar. Ook dat is sterk toegenomen en ligt dubbel zo hoog als het Vlaamse gemiddelde. De kansarmoede index, dat is het percentage geboorten in kansarme gezinnen, is gestegen van 3,8
in 2010 naar 14,2 in 2016. Sinds 2015 ligt die index in Lier hoger dan het Vlaamse gemiddelde. In 2017 had
10% van de Lierenaars betalingsmoeilijkheden. Een te laag inkomen zorgt voor allerlei problemen. Wie een
woning van slechtere kwaliteit moet huren en slecht woont, wordt sneller ziek. Gezinnen met een te kleine
woonruimte hebben meer stress. En dat kinderen niet rustig kunnen studeren, leidt tot meer schooluitval.
Mensen in armoede hebben meer kans op chronische ziektes zoals suikerziekte of hartziektes. Arm zijn
maakt ziek en ziek zijn maakt arm. En dan is er nog de kinderarmoede. Studies hebben vastgesteld dat
kinderen die opgroeien in armoede:
• later minder kansen hebben op de arbeidsmarkt
• een groter risico lopen om zelf arme ouders te worden
• hun talenten niet kunnen ontplooien
• cruciale ontwikkelingskansen mislopen tussen 0 en 3 jaar
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Een investering in het terugdringen van kinderarmoede betekent dus een investering in de toekomst van
ons allen. Een kwalitatieve woning biedt ruimte en rust. Een geschikte baan biedt werkzekerheid en een
loon waar je mee rondkomt. Ook toegang tot een betaalbare gezondheidszorg is een essentieel element
om mensen een toekomst te bieden. Daar zijn structurele, bovenlokale maatregelen voor nodig. Maar ook
de stad heeft mogelijke handvatten in de strijd tegen armoede. Haar sterkte is dat ze dichter bij de mensen
staat. Of zou kunnen staan. Wonen, werk, gezondheid, onderwijs en ontplooiing: het zijn essentiële mensenrechten.

Een. EEN WIJKHUIS IN ELKE WIJK
Al zijn er veel geëngageerde hulpverleners op het terrein, toch is de hulp vaak moeilijk toegankelijk. Mensen komen niet rond, stapelen schulden op, maar weten niet waar ze hulp kunnen vragen. En ze weten niet
waar ze recht op hebben. Voorkomen is beter dan genezen. Een toegankelijke hulp- en dienstverlening
helpt vermijden dat mensen verder wegzakken in de problemen. Het terugverdieneffect ervan is groot. Je
investeert in dienstverlening maar tegelijk zorg je voor een hoger inkomen bij de burgers van de stad.
In de dienstverlening toont een stad haar kwaliteit. Wij willen een brede, laagdrempelige dienstverlening
dicht bij de mensen brengen. Met wijkhuizen in elke wijk en met maximaal 10 000 inwoners per wijkhuis.
Zo’n wijkhuis is deels ook een buurthuis. Het ziet erop toe dat de sociale grondrechten van elke inwoner
uit de wijk waargemaakt worden. Met het concept ‘koffie en papieren’ helpt het wijkhuis bij administratieve
problemen. Bij een kop koffie of thee krijgen mensen hulp om officiële papieren in orde te maken, om de
energiefactuur uit te pluizen en om andere problemen op te lossen. Dat is laagdrempelig. Via een ‘rechtenverkenner’ gaat het wijkhuis samen met de mensen na of ze wel alle sociale tegemoetkomingen krijgen
waar ze recht op hebben. Want velen vragen hun rechten niet aan. In het wijkhuis voorzien we budgetbegeleiding, woonbegeleiding, arbeidsbegeleiding, begeleiding bij energie- en waterproblemen, hulp bij
onderwijs en opvoeding, en laagdrempelige medische hulp met verpleegkundigen. In Lier en Koningshooikt
functioneren vandaag vijf Dienstencentra. Zij zouden als start kunnen dienen voor een volwaardig wijkcentrum, mits uitbreiding van hun activiteiten qua doelgroepen en qua types.
Vanuit zo’n wijkhuis gaan buurtwerkers ook met huisbezoeken en straathoekwerk de wijk in om mensen te
bereiken die de weg naar het wijkhuis niet vinden. Zij kunnen ook specifieke noden van de wijk detecteren
waar een wijkhuis dan verder in moet investeren.
Via het buurthuis en de buurtwerkers bouwt ons wijkhuis aan een sterke en warme, solidaire wijk. Het organiseert ontmoetingsmomenten en -activiteiten, zodat de mensen uit de wijk elkaar beter leren kennen. Op
die manier pakt het de eenzaamheid van veel mensen aan en werkt het ook aan een betere veiligheid en
aan de samenhorigheid. Een win-winsituatie voor de mensen en voor de wijk.

Twee. ZONDER GELD NAAR DE HUISARTS, IN ELKE WIJK VAN DE STAD
Het Netwerk tegen Armoede liet een enquête uitvoeren bij armoedeorganisaties. Daaruit komt naar voren
dat deze armoedeorganisaties wijkgezondheidscentra als een van de prioriteiten zien voor een stadsbestuur om de ongelijkheid tussen rijk en arm in de zorg weg te werken. In Lier hebben we één wijkgezondheidscentrum De Zilveren Knoop. Het is hoog tijd dat Lierenaars ook in andere wijken van de stad gratis
naar de dokter kunnen.
Het model van de wijkgezondheidscentra –multidisciplinaire medische huizen waar patiënten niet moeten
betalen voor de huisarts – wint aan populariteit. Maar het zijn ook niet zuiver medische centra, want er
wordt breder gekeken naar de persoon en haar of zijn omgeving die zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid in gedrang kan brengen. Zo kunnen er ook sociaal werkers, diëtisten, psychologen, verpleegkundigen aan de slag. Ook het preventief gezondheidswerk is belangrijk ten aanzien van kwetsbare
groepen.
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In Gent bestrijken de wijkgezondheidscentra het hele grondgebied van de stad. Een op de vijf Gentenaars
wordt er verzorgd. Wij willen per wijk lokale spelers rond de tafel brengen om te zien wat mogelijk is. Wij
willen bij de start van een nieuw centrum ondersteuning bieden.

DRIE. HET OCMW/ SOCIAAL HUIS DRAAGT DE
EINDVERANTWOORDELIJKHEID
Met de OCMW-wet van 1976 werd de hulp een recht. De wet bevestigde het recht op maatschappelijke
dienstverlening om ‘eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de
menselijke waardigheid.’ Met deze wet kreeg het OCMW de opdracht deze dienstverlening te verzekeren.
Het was de stap van armenzorg naar welzijnszorg, een belangrijke stap in de democratische ontwikkeling.
Het was de erkenning van het feit dat de vrije markt met zijn grillen geen bestaanszekerheid kan bieden.
Onze samenleving heeft een laatste vangnet nodig voor mensen in sociale moeilijkheden, zodat iedereen
die nood heeft aan hulp, gepaste dienstverlening krijgt. De maatschappelijk werkers van het OCMW ervaren
een ‘verzakelijking’. Maar maatschappelijk werk is in de eerste plaats mensenwerk en geen computerwerk.
Het ‘laatste vangnet’, dat houdt ook in dat elke Lierenaar een inkomen heeft waar hij of zij menswaardig
mee kan leven. Daarvoor moet een inkomen boven de armoedegrens gegarandeerd zijn. Vandaag ligt het
leefloon voor bepaalde categorieën heel ver onder de armoedegrens. Het leefloon voor een alleenstaande
bedraagt 892 euro terwijl de Europese armoedegrens voor een alleenstaande op 1115 euro staat. Het is
een verschil van 223 euro. Voor een gezin met twee kinderen bedraagt het leefloon 1190 euro en staat de
Europese armoedegrens op 2341 euro. Een verschil van maar liefst 1151 euro.
De federale overheid bepaalt het bedrag van het leefloon. De minister belooft al lang het op te trekken,
maar dat gebeurt niet. Nochtans berekende het Planbureau dat het financieel haalbaar is, doordat er ook
een terugverdieneffect zal zijn. Dat zit zo: met een hoger leefloon stijgt de consumptie en worden er dus
meer taksen betaald, zodat de overheid meer inkomsten heeft. Als signaal naar de federale regering kan
de stad zelf een proefproject starten en het leefloon voor de eenoudergezinnen – dit is de categorie van
meest kwetsbare gezinnen in armoede – onvoorwaardelijk maken en optrekken. Dat is perfect mogelijk.
Onze Grondwet bepaalt dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Zonder water of zonder
energie is dat niet gegarandeerd. Water en energie zijn geen luxegoederen, maar levensnoodzakelijke
rechten. Ze zijn ook onontbeerlijk voor onze gezondheid. Mensen ervan afsluiten is dan ook uit den boze.
Energie is een basisbehoefte. Iedereen heeft energie nodig voor verwarming, de bereiding en bewaring
van voedsel, verlichting en voor tal van activiteiten die een essentieel bestanddeel zijn gaan uitmaken
van communicatie, studie en informatie, sociaal leven, werk en ontspanning. Maar veel mensen worstelen
met de druk van de energiefactuur op het gezinsbudget. Dat leidt tot onbetaalde rekeningen, inadequaat
verwarmde woningen, ongezond koken en andere ernstige beperkingen. Hoge energiekosten van mensen
in armoede hebben allerlei oorzaken: slechte toegang tot de goedkoopste tarieven, ondeugdelijke woningisolatie, slechte verwarmingsinstallaties…
De hulp van de stad en het OCMW voor mensen in energiearmoede is ondermaats. Vandaag heeft het
OCMW een Lokale Adviescommissie voor Energie. Mensen met schulden bij hun energieleverancier komen
terecht bij de ‘sociale leverancier’. Die werkt samen met de Energiecel van het OCMW. Zij maken met de
klanten een afbetalingsplan en verplichten hen een budgetmeter te laten installeren als ze hun schuld niet
meteen kunnen inlossen. Met zo’n budgetmeter kan je alleen elektriciteit of gas krijgen als je de meter eerst
oplaadt. Het is een ontoereikende en averechtse maatregel. Ook krijgen de mensen in betaalmoeilijkheden
geen toegang tot het goedkoopste tarief op de markt. Want de ‘sociale leverancier’ rekent een duurder
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‘ontradingstarief’ aan. Dat is onbegrijpelijk, maar het dient zogenaamd om te vermijden dat mensen bij hen
‘blijven hangen’.
De budgetmeter is natuurlijk geen structurele oplossing en biedt maar twee uitwegen: geen energie meer
of schulden maken op andere posten. Budgetmeters kosten de gemeenschap ook nog eens handenvol
geld. Wij willen dat omkeren door het recht op energie voorrang te geven op het schuld aflossen. En door
meer in te zetten op collectieve oplossingen. De Energiecel moet zich inzetten om voor iedereen het recht
op energie te realiseren. De cel maakt dan een haalbaar afbetalingsplan samen met de klant. Dat plan
waarborgt een blijvende energievoorziening naar behoefte. Wij willen ook dat er bij basisvoorzieningen als
energie en water geen herinneringskosten aangerekend worden.
Ook water is een basisbehoefte. Je poetst er je tanden mee, je spoelt er het toilet mee door, je drinkt
het, je kookt ermee, je poetst ermee… Geen menswaardig bestaan zonder stromend water. De Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties erkende drinkbaar water en goede sanitaire voorzieningen als een
mensenrecht.
In het jaar 2000 betaalde een gemiddeld gezin 100 euro per jaar voor stromend water. Vandaag is dat al
378 euro. Niet zozeer de waterprijs zelf is gestegen, maar wel de taksen voor de riolering en de waterzuivering. Door de prijsstijging valt het steeds meer mensen moeilijk deze waterfactuur te betalen. In 2016 telde
Vlaanderen ruim 50.000 gezinnen met afbetalingsplannen bij hun drinkwaterleverancier. Bij bijna vier op de
tien gezinnen lukt het niet dat afbetalingsplan te volgen.
Ook hier is de hulp van het OCMW ondermaats. Mensen met moeilijkheden om hun waterfactuur te betalen,
kunnen hulp vragen aan de Lokale Adviescommissie Water van het OCMW. Samen met de waterleverancier
wordt dan een afbetalingsplan opgesteld. Maar als mensen niet reageren op de brief van het OCMW of niet
bereikbaar zijn via telefoon of via een huisbezoek tijdens de werkuren, wordt de watertoevoer afgesloten
om hen ‘te dwingen iets te laten weten’. Ook als ze het afbetalingsplan niet volgen, beslist het OCMW vaak
de watertoevoer af te sluiten.
De Lokale Adviescommissie Water moet de toegang tot stromend water garanderen. Dat moet voorrang
hebben op de schuldaflossing. Met haalbare afbetalingsplannen, opgesteld samen met de klant. Met telkens een rechtenverkenning. En zonder slimme watermeters. Wij willen meer inzetten op huisbezoeken om
mensen met betalingsachterstand te bereiken. Daarvoor is voldoende personeel nodig.
De schuldenberg kan soms zo hoog oplopen dat volledige schuldaflossing onrealistisch is. Op zo’n moment
is het aangewezen (een deel van) de schuld kwijt te schelden. Dat gebeurt nu al op sommige plaatsen via
een Energiefonds en het Fonds Jovel van de Koning Boudewijnstichting. Maar deze fondsen zijn ontoereikend. Wij willen ze uitbreiden, zodat mensen in nood er een beroep op kunnen doen om (een deel van) de
schulden kwijt te schelden. Laten we niet vergeten dat 10% van de Lierenaars moeite heeft om alle facturen
te betalen.
Wij willen daarom een Lokaal Sociaal Noodfonds dat snel kan tussenkomen vooraleer de schuldenindustrie de facturen onbetaalbaar maakt, ook van andere opstapelende schulden i.v.m. medische ingrepen,
woonkosten, boetes. Het noodfonds werkt met renteloze leningen en een intensieve budgetbegeleiding.
Het integreert de bestaande fondsen (Energiefonds, Fonds Jovel, Kinderarmoedefonds, e.a.) met lokale
middelen. Het fonds kan in werking treden als ten aanzien van bepaalde indicatoren knipperlichten aanspringen: energie- en waterkosten blijven onbetaald, schoolrekeningen blijven open staan, mensen kunnen
hun medische kosten niet meer betalen of weigeren de huisarts of de tandarts op te zoeken, woonkosten
en renovaties worden uitgesteld, … Zowel professionelen, buren of familie kunnen signalen doorgeven aan
de wijkhuizen of medewerkers van het OCMW. Er wordt dan een professionele discrete gezinsondersteuning opgestart die integraal stappen op alle vlak bevordert, maar tevens de schuldenproblematiek aanpakt.
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VIER. AUTOMATISCHE RECHTENTOEKENNING
Veel mensen die recht hebben op een uitkering doen daar geen beroep op. Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin onderzocht deze onderbescherming. Conclusie: veertig procent van de rechthebbenden op een uitkering, vraagt die uitkering niet aan. Een van de redenen daarvoor is dat bij het OCMW
aankloppen mensen het gevoel geeft als profiteurs of fraudeurs bekeken te worden. Dat is het gevolg van
het ‘eigen schuld, dikke bult’-principe van de rechtse partijen.
Wie mensen die uit de boot vallen wantrouwt of natrapt, verarmt de samenleving. De wil om echt hulp te
bieden is cruciaal. Heel wat mensen ervaren het onthaal van het OCMW als weinig helpend. Je moet voortdurend aantonen dat je behoeftig bent, met een reeks attesten, papieren en bankuittreksels. Het lijkt wel
het opgeheven schoolmeestervingertje van het rechtse beleid. Heb je wel genoeg inspanningen gedaan
om werk te vinden? Kan je familie je niet helpen? Is je aanvraag geen sociale fraude? Men zet disproportioneel veel middelen en mensenkracht in op onderzoek naar fraude bij het OCMW. Let wel: de sociale fraude
wordt op vijf procent geraamd terwijl veertig procent van de rechthebbenden geen hulp aanvraagt. De
prioriteiten liggen dus manifest verkeerd.
Je belastingbrief is bijna helemaal ingevuld via de app Tax-on-web. Toch moet je allerlei papieren verzamelen om te bewijzen dat je recht hebt op bepaalde sociale tegemoetkomingen. De overheid heeft je gegevens en toch moet je ze telkens opnieuw bewijzen. Dat is onlogisch en vermoeiend. Het kan anders. Wij
willen de verschillende rechten automatisch toegekend zien. Je kan mensen toch gewoon verwittigen als je
vermoedt dat ze onder de armoedegrens leven en in aanmerking komen voor OCMW-steun.
Voor verschillende tegemoetkomingen moet je vaak steeds weer dezelfde papieren verzamelen. Ook dat
kan eenvoudiger: als je een papier binnenbrengt, dan moet het ook gebruikt kunnen worden voor andere
aanvragen. Dat is het ‘only-once’-principe. Het maakt het leven voor iedereen eenvoudiger, ook voor de
administratie.

VIJF. INTRODUCTIE ARMOEDETOETS
Bij het invoeren van nieuwe reglementering moet steeds de vraag gesteld worden of iemand met een laag
inkomen zich eenvoudig aan de nieuwe reglementering kan houden.

ZES. VAST WERK, OOK VOOR MENSEN IN EEN KWETSBARE POSITIE
Werk blijft de belangrijkste hefboom om uit armoede en sociaal isolement te raken. Het recht op arbeid
draagt bij tot de bescherming tegen armoede. Bij werklozen loopt het armoederisico op tot 41%, tegenover
4,7% bij werkenden. ‘Eenieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige
arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.’ Zo staat het in artikel 23 van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens. Het recht op arbeid is ook opgenomen in de Belgische Grondwet.
Dat iedereen toegang moet krijgen tot een job die beschermt tegen armoede, is de eerste uitdaging. Een
job moet een degelijk loon opleveren zodat we geen ‘werkende armen’ hebben. Maar in ons land stijgt het
aantal werkende armen tot bijna één op de twintig jobs. Van de nieuwe jobs is meer dan de helft tijdelijk en
is bijna de helft heel erg laagbetaald. Zo komen we er dus niet.
Ook hoe we de arbeid invullen is een uitdaging. De impact van de hoge werkdruk, de flexibiliteit, de onzekere contracten en ontslag op onze gezondheid en ons welbevinden is torenhoog. Gelukkig zijn we met
velen en kunnen we de arbeidstaken verdelen. Zo kan ieder naar vermogen bijdragen in een werkbare job.
‘Naar vermogen’ is hier belangrijk. Mensen in een kwetsbare positie of met een beperking hebben aanpassingen en soms meer omkadering nodig in hun arbeidssituatie.
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Hier hebben we het over mensen in een kwetsbare positie of met een beperking op de arbeidsmarkt. Mensen zonder diploma, mensen met een beperkte educatieve bagage, mensen met een mentale beperking of
met een chronische ziekte. De meeste mensen willen bijdragen, maar vinden geen manier om dat te doen.
Om het recht op arbeid voor iedereen te garanderen zijn specifieke maatregelen nodig. Dat vergt extra middelen, maar er is een groot terugverdieneffect op menselijk en financieel vlak.
Wij willen dat de stad een divers personeelsbeleid voert dat de realiteit in de samenleving weerspiegelt en
voldoende aandacht heeft voor wie het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt. Vandaag worden heel wat taken
en diensten uitbesteed aan bedrijven die slechtere arbeidsvoorwaarden en een slechtere verloning hanteren. Zoals bijvoorbeeld het poetsen van ruimtes en ramen van de stadsdiensten. Die privatisering schroeven we terug. Wij willen dat het stadspersoneel representatief is voor de stadsbevolking, voor mensen met
een beperking, voor laaggeschoolden, jongeren, mensen met een migratieachtergrond. Aansluitend kan
de stad ervoor kiezen afstand te nemen van het diplomafetisjisme zodat sociale mobiliteit gemakkelijker
wordt. Zo is de focus meer gericht op door ervaring verworven competenties (EVC’s). Dat heeft niet alleen
een impact op de meer kwetsbare doelgroep maar levert ook doorstroomkansen op.
‘Artikel 60-tewerkstelling’ willen we alleen als dat de best mogelijke werkgelegenheid is voor de betrokkene. Het blijft namelijk een tijdelijke (tot je recht op een uitkering) en laag verloonde tewerkstelling. Voor
wie het geen andere optie is, moet er gezocht worden naar een ruim aanbod van leerrijke werkplaatsen die
een goede voorbereiding zijn voor volgende tewerkstelling.
We werken voor tewerkstellingsbegeleiding samen met de syndicale organisaties en verder enkel met organisaties zonder winstoogmerk die de nodige expertise en omkadering bieden. Er moet hier gewerkt
worden met het principe van de stapsgewijze doorgroeimogelijkheid: opleiding met stage (BIO-contract),
individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO), betaalde werkervaring of ander werkplekleren, aanwerving met vaste contracten, zodat mensen nadien niet opnieuw zonder werk vallen.
Het OCMW moet investeren in goede en nabije arbeidsbegeleiding, want werk blijft de belangrijkste hefboom om uit de armoede en het sociale isolement te raken. Arbeidsbegeleiders horen thuis in de wijkhuizen
en de sociale centra van het OCMW voor intensieve begeleiding waar daar nood aan is.
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9. JONGE STAD
Standpunt
Jongeren verdienen hun plaats in de stad. Ze zijn experts bij uitstek over de plek waar ze wonen, leren
en zich amuseren. Daarom kunnen we, door hen aan het woord te laten, een schat aan voorstellen en
engagement aanboren. Als het gaat over inspraak, ontspanning en welzijn van jongeren, neemt het jeugdwerk natuurlijk een cruciale plaats in. ‘Plaats’ moeten we hier ook letterlijk nemen: jongeren hebben meer
groene, openbare ruimte nodig. Plaats om bij elkaar te komen en zich uit te leven. Daarnaast willen we voor
jongeren de drempels verlagen voor deelname aan sport, spel en cultuur. We zetten hier ons programma
voor kinderen en jongeren in Lier op een rijtje. Het zit ook voor een groot stuk verweven in de acht hoofdstukjes hierboven.

WAT WIJ WILLEN
Een. VEILIG DOOR HET VERKEER
•
•
•
•
•

Brede afgescheiden fietspaden en waar mogelijk twee richting fietsen.
Conflictvrije kruispunten.
Autovrije zones en veilige kiss & ride zones aan scholen.
Klaar-over of agent aan elke school.
Vesten steeds verlichten op donkere momenten.

Twee. WELZIJN VOOR ALLE LIERSE KINDEREN EN JONGEREN
•
•
•
•
•

Gratis onderwijs voor alle kinderen en jongeren.
Gratis gezonde schoolmaaltijden.
Een aanbod van gratis gezondheidszorg.
Goede, betaalbare woning voor elk gezin.
Vervangingsinkomens boven de armoedegrens.

Drie. VOLDOENDE NATUUR, SPEEL- EN ONTSPANNINGSRUIMTE
•
•
•
•
•

Speelbossen aanleggen.
Meer groen in het stadscentrum.
Speel-en hang- en sportruimte in de buurt voor elk kind/jongere.
Speel-en hangruimte garanderen bij nieuwbouwprojecten.
Sanitair en schuilhuisjes voorzien bij speel- , hang- en sportruimten.

VIER. RUIMTE VOOR ACTIEVE VRIJETIJDSINVULLING
•
•
•
•
•

Meer jeugdhuizen, ontmoetingsruimten en fuifruimten.
Gratis cultuur- en sportpas voor jongeren onder de 21.
Gratis zomerzwemmen voor jongeren onder de 21.
Aanleg van voetbalvelden.
Face-lift voor gemeentelijke sportaccommodaties en aanleg van extra sportaccommodaties.
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VIJF. INSPRAAK VOOR JONGEREN IN DE STAD
•
•
•
•
•

App voor en door jongeren.
Graffiti-muren voor communicatie.
Jaarlijkse gemeentelijke jongerenbevraging.
Geen GAS-boetes voor minderjarigen.
Inspraak van de jongeren bij heraanleg van de buurt.

ZES. JEUGDWERK IS HET HART VAN DE STAD
•
•
•
•
•

Prioriteit voor initiatieven ten gunste van de jeugd in de stadsbegroting.
Grotere ondersteuning van het jeugdwerk met infrastructuur en middelen.
Begeleiding van jongeren die het moeilijk hebben om een diploma te behalen.
Extra ondersteuning van jongeren bij het zoeken naar een job.
Ondersteuning van wijkwerkingen die ontmoeting en uitwisseling organiseren.

visie
Kinderen en jongeren verdienen die hun plaats in de stad. Allemaal zijn het burgers in volle ontwikkeling,
met dromen en barstensvol ideeën. Ideeën over hun toekomst, maar ook over de stad waarin ze leven. En
over de buurt waar ze wonen, leren en hun vrienden ontmoeten.

Een. VEILIG DOOR HET VERKEER
Elk kind, elke jongere heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving. Je veilig door het verkeer
kunnen bewegen is daar heel belangrijk in. Doorgaand auto verkeer moet uit de binnenstad geweerd:
minder auto’s in de binnenstad betekent meer ruimte voor fietsers en voetgangers, dus meer veiligheid.
Bekijken waar fietsers in beide richtingen kunnen fietsen in eenrichting straten om fietsen maximaal te promoten. Fietsers moeten op deze manier geen omwegen maken, bijvoorbeeld in de Rechtestraat.
PVDA-Lier steunt het protest van de Fietsersbond tegen het culpabiliseren van de zwakke weggebruiker.
Controles en boetes horen in de eerste plaats ingezet te worden tegen agressief of onvoorzichtig rijgedrag
van de sterke weggebruiker.
De PVDA wil voldoende en veilige fietspaden. Aan de scholen moeten autovrije zones én veilige ‘kiss & ride’
zones voorzien worden. Als de school begint of eindigt moeten kinderen en jongeren veilig kunnen oversteken. We willen ook voorrang voor voetgangers en fietsers op kruispunten en gevaarlijke oversteekplaatsen.
We willen conflictvrije kruispunten.
De omgeving moet voor de fietser en voor de voetganger zo veilig mogelijk gemaakt worden, dat betekent
ook goede verlichting en het correct plaatsen van verkeersborden. Al te vaak worden deze geplaatst met
het oog op autobestuurders maar ontnemen de borden het zicht van de fietser.

Twee. WELZIJN VOOR ALLE LIERSE KINDEREN EN JONGEREN
De PVDA wil investeren in kinderen en jongeren want zij zijn de toekomst. In de visie van de PVDA heeft elk
kind en elke jongere recht op goede huisvesting, voeding, gezondheidszorg, opleiding, cultuur en ontspanning. Deze dingen vergen soms een te zware financiële inspanning van de ouders. Daarom wil de PVDA
dat vervangingsinkomens van alleenstaanden met kinderen opgetrokken worden tot boven de Europese
armoedegrens. Het OCMW moet proactief te werk gaan. Tussenkomsten, voordelen, rechten waar iemand
recht op heeft worden automatisch toegekend.
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Onderwijs moet volledig kosteloos zijn. Naar de dokter, psycholoog of tandarts gaan moet gratis kunnen.
Dat is perfect haalbaar via meer wijkgezondheidscentra.
De PVDA wil ook dat de stad meer investeert in sociale woningen. Zo worden ook de hoge huurprijzen
gedrukt en kunnen alle kinderen beschikken over een degelijke huisvesting, wat een voorwaarde is voor
een goede ontplooiing.
De PVDA maakt geen onderscheid tussen Belgische kinderen en kinderen van vluchtelingen. Een andere
huidskleur of cultuur maakt een kind niet minder waardevol. Daarom moeten alle kinderen en jongeren in
Lier over dezelfde rechten kunnen beschikken.

Drie. VOLDOENDE NATUUR, SPEEL- EN ONTSPANNINGSRUIMTE
Veel groen is enorm belangrijk voor een stad. Het zorgt voor een aangenaam, rustgevend leefklimaat. Bomen
nemen een deel van het zwevend stof op, zorgen voor koelte in de zomer en beperken de lawaaihinder.
De PVDA wil daarom dat de stad het bestaande groen verzorgt en beschermt en streeft naar uitbreiding ervan
via haar urbanisatieplannen en plannen voor mobiliteit. Wij willen dat een speelbos gemaakt wordt van de
stukjes bos aan de Ouderijstraat en aan de Sionsvest.
Nieuwbouwprojecten moeten beperkt worden. Als er toch komen moet dit steeds gebeuren in overleg met de
buurt. Er moet ook voldoende plaats gegarandeerd worden voor speel- en ontmoetingsruimten.
Een kind of jongere heeft recht op aangepaste en speel- en ontspanningsruimte binnen een straal van 300
meter van zijn of haar woning. Ook ruimte om te sporten: voetbal- en basketbalpleintjes, skateparken, …
Publieke toiletten en schuilruimte voor als het regent moeten maximaal voorzien worden.
Kinderen en jongeren moeten worden bevraagd en actief betrokken bij de plannen voor aanleg van speel-en
hangruimte in hun buurt.

VIER. RUIMTE VOOR ACTIEVE VRIJETIJDSINVULLING
Elk kind, elke jongere heeft recht om zich te ontspannen op zijn of haar manier. De PVDA wil dat er meer
jeugdhuizen, ontmoetingsplaatsen en fuifruimten komen. Dat kan opgelost worden door creatief om te springen met bestaande infrastructuur. Tegelijk moet omkadering voorzien worden via inzetten van buurtwerkers,
jeugdmonitoren en vrijwilligers.
De PVDA wil dat sport- en cultuur toegankelijk zijn voor elk Liers kind en jongere, ongeacht hun thuissituatie.
Betaalbaarheid is dus heel belangrijk. De stad moet ook inzetten op de toeleiding naar vrijetijdsinitiatieven
door het inzetten van brugfiguren die samenwerken met sportclubs om drempels weg te werken bij kwetsbare kinderen en jongeren. Tijdens de zomer moeten de Lierse kinderen en jongeren kunnen genieten van
gratis zwemgelegenheid.
Lier heeft wel sportinfrastructuur, maar die is verouderd en het mag meer zijn. De stad moet investeren in een
aangepast modern aanbod. In Lier is er geen enkel voetbalveld, behalve het stadion van Lierse en de voetbalvelden in Koningshooikt. Ieder weekend trekken honderden jongeren weg uit Lier om elders te voetballen. De
stad moet werk maken van de aanleg van voetbalveld(en), zodat Lierse jongeren in Lier kunnen voetballen.
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VIJF. INSPRAAK VOOR JONGEREN IN DE STAD
Jongeren verdienen hun plaats in de stad. Maar eerder dan te luisteren naar hun noden en er een antwoord
op te bieden ziet men ze meer en meer als een bron van overlast. Het logisch antwoord wordt dan gasboetes
en andere repressieve oplossingen. De PVDA is ervan overtuigd dat meer inspraak en participatie een belangrijke weg is om de jongeren de plaats te geven die ze verdienen. Om je uit te kunnen spreken over stedelijk
beleid, moet er ook geluisterd worden. Dat vraagt om een open houding van beleidsmakers en de overtuiging
dat jongeren experts zijn over hun buurt, stad of school.
Jongeren communiceren vooral via sociale media. De PVDA wil daarom dat de stad een App ontwikkelt speciaal voor en door jongeren. Jongeren kunnen zo hun wensen, noden, bedenkingen of ook wat ze leuk vinden
rechtstreeks bespreken met hun stad.
De PVDA wil dat de stad ruimte voorziet voor graffiti-muren om de jongeren te bereiken. Op zo een muur stelt
de stad een vraag of plaatst een mening en de jongeren kunnen op een creatieve manier antwoorden of hun
mening geven.
Jaarlijks hoort de stad ook een algemene bevraging te doen bij alle jongeren zonder onderscheid. Dat gebeurt
best via de school. Bij heraanleg van de buurt moeten de jongeren die er wonen steeds gehoord worden.

ZES. JEUGDWERK IS HET HART VAN DE STAD
In de visie van de PVDA staan de mensen centraal, niet de centen. Jongeren zijn de toekomst, daarom moet er
maximaal en prioritair ingezet worden op hun ontplooiing. Daarin speelt het jeugdwerk, zowel professioneel
als vrijwillig, een belangrijke rol. Het jeugdwerk is voor heel wat jongeren een tweede thuis. Het is een plek
waar ze zich veilig voelen, vrienden kunnen maken en kunnen groeien. De stad moet meer investeren in de
verschillende vormen van jeugdwerk.
Uit de bevraging van de Lierse jongeren blijkt dat ze erg begaan zijn met het welzijn van jongeren die het
moeilijk hebben. Om de kansarmoede onder jongeren aan te pakken moet, naast het verbeteren van de
situatie van hun ouders, specifieke ondersteuning in het onderwijs en begeleiding in de zoektocht naar werk
voorzien worden. Het jeugdwerk kan ook hier een belangrijke schakel vormen.
De stad moet opnieuw actief wijkwerkingen, met specifiek aandacht naar activiteiten en ontmoeting van
jongeren ondersteunen. Deze steun werd onder het huidige bestuur gestopt. Zo leren kinderen, jongeren en
hun ouders elkaar kennen, waarderen, samenwerken, … met fijne activiteiten en ontmoetingen als resultaat.
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geef ons vleugels
Steun onze campagne
⊲	kies een affiche en hang ze uit
⊲	like & share onze visuals op
de sociale media

lier@pvda.be

