
Ve
rk

ie
zi

ng
sd

ru
kw

er
ke

n:
 g

em
ee

nt
e-

 e
n 

pr
ov

in
ci

er
aa

ds
ve

rk
ie

zi
ng

en
 1

4 
ok

to
be

r 2
01

8

LIERDE
V.U.: KAREL BAUWENS, GERAARDSBERGSESTRAAT 13 D, 9570 LIERDE

  lierde@n-va.be I  www.n-va.be/lierde I jaargang 2018 I nr. 3 I oktober

Veilig thuis in een welvarend Lierde

• Een structurele oplossing voor wateroverlast
De onweders die deze zomer gepaard gingen met de hitte hebben de bewoners van de Broekstraat nog maar eens kopzorgen en natte 
voeten bezorgd. Het probleem bestaat al jaren, maar toch werd de aanleg van een bufferbekken opnieuw uitgesteld. N-VA Lierde pleit 
voor een definitieve oplossing. Ondertussen is er dringend nood aan onderhoud van de grachten.

• Een cameraschild in de Vlaamse Ardennen
Naar Gents voorbeeld pleit N-VA Lierde voor een volledig cameraschild in en rond de Vlaamse Ardennen. Dit om rondtrekkende 
criminele bendes aan te pakken. Dankzij intelligente camera’s met nummerplaatherkenning (ook wel ANPR-camera’s genoemd) kan 
de politie onmiddellijk reageren. Daders van criminele feiten of zware verkeersovertreders worden zo makkelijker gevat. 

• Verkeersoverlast een halt toeroepen
De Haltbaan moet als verbindingsweg veel doorgaand verkeer verwerken tussen de Kwaadstraat (komende van Sint-Martens-Lierde)  
en de Keistraat (naar het dorpsplein van Hemelveerdegem en verderop naar de N42). De toegelaten snelheid bedraagt daar 70 km per 
uur. Maar de bewoners stellen vast dat veel automobilisten die snelheidsbeperking niet respecteren. 

Dat het huidige bestuur niets ondernomen heeft om de verkeersoverlast in te perken, kunnen zij niet begrijpen. Nogal wat gezinnen 
met jonge kinderen wonen langs de Haltbaan: “Wij kunnen onze kinderen hier niet veilig op straat laten spelen. Onze angst dat ze 
zouden gegrepen worden door een voorbijrijdende auto is te groot.” 

Ook op andere plaatsen in Lierde moeten gevaarlijke verkeerssituaties en sluipverkeer dringend aangepakt worden aangepakt: Bonte, 
Holderbeke, Pluimbroekstraat, de dorpskern van Hemelveerdegem …

Veilig en zorgeloos leven in Lierde
Op 14 oktober stemt u voor een nieuw  
gemeentebestuur. Stemt u voor de N-VA, 
dan stemt u voor een bestuur dat uw zorgen 
serieus neemt. Van deze maatregelen willen 
wij prioritair werk maken:

Lijsttrekkers Werner Niemegeers 
en Immle De Staercke
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Meer weten over het programma en de kandidaten? 
n-va.be/lierde 

Onze speerpunten voor Lierde

Een veilige leefomgeving
Het bevorderen van een veilige leefomgeving omvat niet enkel de 
strijd tegen grote en kleine criminaliteit, maar ook veilig verkeer.

Een beleid voor alle Lierdenaren, van 
jong tot oud
We willen van Lierde echt een seniorvriendelijke gemeente maken, 
met een vlotte toegankelijkheid van openbare gebouwen, winkels 
en horeca, en met meer activiteiten en informatieverstrekking voor 
ouderen. Maar we denken ook aan de allerjongsten: een uitbreiding 
van de kinderopvang is dringend nodig.

Milieu en natuur
N-VA Lierde zet zich ten volle in voor een groener Lierde: 
meer openbaar groen, zwerfvuil bestrijden, projecten rond 
trage wegen ondersteunen en de rol van de milieuraad  
opwaarderen. Belangrijk is ook dat we onze landbouwers  
bij het natuurbeleid betrekken.

Ondernemen 
We creëren een ondernemersvriendelijk klimaat in Lierde: 
voor handelszaken, horeca, kleinschalig toerisme, landbouw … 

Cultuur en vrije tijd
De vele troeven van Lierde moeten we meer uitspelen en in de kijker zetten: ons rijk 
verleden, het groene karakter van Lierde, toerisme, horeca …

Strijd tegen eenzaamheid en sociaal isolement 
Eenzaamheid en sociaal isolement bestrijden is een taak van elke Vlaming afzonderlijk 
én van onze gemeenschap in haar geheel. Ook de overheid speelt een belangrijke rol, 
vooral op het lokale niveau. De N-VA is dé gemeenschapspartij bij uitstek en maakt 
van die strijd dan ook een speerpunt.
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Uw kandidaten

Hoe stemt u het best?
Door het bolletje bij alle N-VA-kandidaten 
te kleuren. Zo helpt u iedereen van onze 
lijst vooruit.

1. NIEMEGEERS Werner

2. DE STAERCKE Immle

3. BAUWENS Karel

4. JANSSENS Wim

5. HABINEZA Henriette

6. SOENS Céline

7. NAESSENS Geert

8. STEEMAN Isabelle

9. LIBERATI Guido

NIEMEGEERS Werner
Sint-Martens-Lierde
59
Advocaat

1

DE STAERCKE Immle
Sint-Martens-Lierde
31
Attaché algemene 
administratie douane en 
accijnzen

2

BAUWENS Karel
Deftinge
47
Productiemanager 
voedingsindustrie

3

JANSSENS Wim
Sint-Martens-Lierde
48
Arts-geriater4

HABINEZA Henriette
Deftinge
44
Studente administratie

5

SOENS Céline
Deftinge
47
Verpleegkundige

6



Veilig thuis in een welvarend 
Oost-Vlaanderen
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“ De N-VA wil het provinciale niveau verder 
afbouwen. Maar zolang de provincies bestaan, 
willen we wegen op het beleid en gaan we 
voor een efficiënter en goedkoper bestuur.
Walter Roggeman 
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in 
Oost-Vlaanderen in goede banen.

Een slankere provincie betekent voor de N-VA een 
belastingverlaging voor inwoners en bedrijven.

De N-VA wil geen nieuw provinciehuis van 
100 miljoen euro. Dat geld moet nuttig 
besteed worden. Bijvoorbeeld aan het 
versneld aanleggen van fietssnelwegen en 
fietsinfrastructuur.

De unieke toeristische en recreatieve troeven van de 
Vlaamse Ardennen moeten extra in de verf worden 
gezet.

Met de archeologische centra in Ename en 
Velzeke beschermt de N-VA ons onroerend 
verleden en onze Vlaamse identiteit.

De N-VA werkt aan een klimaatvriendelijke en 
duurzame economie.

1.  Walter Roggeman 
 Aalst

2.  Marleen Van  
 De Populiere-De Reycke 
 Wortegem-Petegem

3.  Paul Carteus 
 Ronse

4.  Ilse Roggeman 
 Geraardsbergen

5.  Rik Vandeputte 
 Zottegem

6.  Saartje Heymans 
 Lede

7.  Shahla Bagheri 
 Denderleeuw

8.  Herman Van Den Driessche 
 Oudenaarde

9.  Helga Stevens 
 Gent

10. Baudewijn Diependaele 
 Zwalm


