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Werner Niemegeers lijsttrekker op 14 oktober
De gerenommeerde advocaat Werner Niemegeers trekt de N-VA-lijst bij de komende gemeenteraads- 
verkiezingen.

Werner (°1959) woont sinds lange tijd 
in Lierde. Hij is advocaat en auteur van 
Vlaktaks, een boek over een nieuw fiscaal 
systeem dat voor de Vlaamse zaak van on-
schatbare waarde is. Hij wordt regelmatig 
gevraagd voor commentaar over de fiscale 
actualiteit in de media. 

Werner behaalde zijn diploma Rechten 
aan de Universiteit Gent. Sinds 1993 is hij 
zelfstandig jurist.

Baanbrekende reputatie
Tijdens zijn beroepsloopbaan bouwde hij 
een reputatie op op het vlak van baanbre-
kende fiscale procedures en adviesverlening 
over fiscaal vriendelijke vermogensopbouw. 
Werner is het gewoon de belangen van de 
individuele burger en de ondernemer in het 
bijzonder te verdedigen.

Passie voor debat
Zijn passie voor het maatschappelijk debat 
zorgt ervoor dat Werner het reilen en 
zeilen van de politiek dicht bij de men-

sen brengt, en dat zowel op lokaal als op 
Vlaams en federaal vlak.

“De N-VA is de kampioen van onder-
nemend Vlaanderen. Samen met N-VA 
Lierde pleit ik voor individuele vrijheid 
en verantwoordelijkheid, de twee pijlers 
voor een succesvolle onderneming. Ik 
wil bijdragen aan een efficiënte overheid, 
die een ondernemingsvriendelijk klimaat 
schept onder het motto ‘de taart moet 
eerst gebakken worden eer dat men ze kan 
verdelen’”, vertelt Werner.

Binnen het bestuur van N-VA Lierde zorgt 
hij mee voor de motivatie, de inspiratie en 
de politieke gedrevenheid. Na de gemeen-
teraadsverkiezingen wil Werner mee 
streven naar een leefbaar en veilig Lierde, 
waar het aangenaam wonen, werken en 
ontspannen is.

  Werner Niemegeers,  
lijsttrekker N-VA

Het bestuur van N-VA Lierde
Karel Bauwens (secretaris) 
Geert Naessens (penningmeester) 
Werner Niemegeers (lijsttrekker) 
Wim Janssens (voorzitter) 
Guido Liberati (ondervoorzitter)

Door de sperperiode zullen we dit jaar op 11 juli geen 
rozen uitdelen aan wie de Vlaamse Leeuw uithangt. Toch 
hopen we dat u Lierde vol hangt met Vlaamse Leeuwen.

Vlaamse feestdag
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Voor een veilige leefomgeving
Een veilige leefomgeving is een noodzaak voor een gelukkig leven. De strijd 
tegen grote en kleine criminaliteit dient daarbij voorrang te krijgen. Daarnaast 
behelst veiligheid ook veilig verkeer, niet in het minst voor de zwakke wegge-
bruiker. Een doorgedreven aanpak van het toenemend sluipverkeer is essentieel.
Foto fietsen mobiliteit (thinkstock)

Voor alle Lierdenaren, van jong tot oud
Wij maken van Lierde een echt senior-vriendelijke gemeente: vlotte toeganke-
lijkheid van openbare gebouwen, maar ook van winkels en horeca, meer acti-
viteiten voor ouderen, maar ook voor een mix van alle leeftijden, verlenen van 
voldoende informatie voor ouderen, bijvoorbeeld over zorgpremies. Daarnaast 
is uitbreiding van kinderopvang dringend noodzakelijk.

Milieu en natuur
In het verleden heeft het gemeentebestuur veel te weinig aandacht gehad voor 
onze mooie natuur. N-VA Lierde wil zich ten volle inzetten voor een groener 
Lierde: meer openbaar groen, strijd tegen zwerfvuil, ondersteuning van pro-
jecten rond trage wegen, opwaarderen van de rol van de Milieuraad. Belangrijk 
hierbij is dat we onze landbouwers betrekken bij het natuurbeleid, zij werken 
immers in en met de natuur.

Ondernemen 
Lierde mag geen slaapgemeente worden. Een levendige gemeenschap heeft nood 
aan lokale ondernemers. N-VA Lierde wil zich inspannen om in Lierde een 
ondernemersvriendelijk klimaat te creëren, voor handelszaken, horeca, klein-
schalig toerisme, landbouw,…

Cultuur en vrije tijd
In Lierde is het aangenaam vertoeven. Onze vele troeven worden echter tot op 
heden te weinig uitgespeeld en gepromoot: ons rijk verleden, het groene karakter 
van Lierde, waarbij opwaarderen van wandel-, fiets- en ruiterroutes essentieel is, 
toerisme, horeca. Lokale initiatieven, zoals lokale radio, kunnen we ondersteu-
nen om dit te promoten.
Foto cultuur (archief)

Strijd tegen eenzaamheid en sociaal 
isolement
Eenzaamheid en sociaal isolement zijn vaak verborgen kwalen in onze samen-
leving. De bestrijding ervan is in de eerste plaats een taak van elke Vlaming en 
van onze gemeenschap. Toch kan ook de overheid een rol spelen om eenzaam-
heid en sociaal isolement aan te pakken, vooral op het lokale niveau. De N-VA is 
dé gemeenschapspartij bij uitstek en die strijd is dan ook één van onze speer-
punten.

Onze speerpunten voor 14 oktober
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Wenst u ons programma meer in detail te kennen? 
Surf dan naar onze website www.n-va.be/lierde.

Statiegeld: de zoveelste pestbelasting?
N-VA Lierde kant zich tegen de invoering van statiegeld op PET-flessen en blikjes in de strijd tegen het 
zwerfvuil. De maatregel betekent veel overlast voor de kleine zelfstandigen. Veel kruideniers hebben 
niet eens de ruimte om dat ding te plaatsen. “De negatieve effecten worden jammer genoeg niet toege-
licht door de voorstanders van de maatregel”, vindt N-VA-lijsttrekker Werner Niemegeers.

Zo was er een zelfstandige die met veel goede wil zo’n 
terugnameautomaat plaatste in zijn zaak. In plaats van een 
oplossing voor het probleem kreeg hij een afvalberg in zijn 
winkel. Het is trouwens voorspelbaar dat de handelaars de 
kosten zullen doorrekenen aan de consument. 

Hoe zwerfvuil aanpakken?
Maar toegegeven : de strijd tegen zwerfvuil, een plaag die 
ook Lierde treft, verdient aandacht van ons allemaal. De 
hamvraag is echter: hoe pakken we dat aan? 

Recent stemde de Lierdese milieuraad voor het principe van 
het statiegeld, ondanks onze tegenargumentatie. Voor één 
keer volgde het schepencollege onder leiding van CD&V dat 
advies. De gemeente tekende in op de Statiegeldalliantie.

Zinloos voorstel
Er zijn echter voldoende argumenten tegen dit een zinloze 
voorstel:
  Een prijsstijging voor alle consumenten. De meerderheid 

van de consumenten behandelt haar afval zoals het moet. 
Vlaanderen is niet voor niets Europees koploper als het 
aankomt op recyclage. Statiegeld straft iedereen, niet enkel 
wie voor het zwerfvuil verantwoordelijk is.

  Enkel voor PET-flessen en blikjes uit Vlaanderen. De 
meeste verpakkingen in nachtwinkels vallen hier niet 
onder. Bovendien zullen nog meer mensen hun inkopen 
doen over de Franse grens, in bijvoorbeeld Auchan. Dit zal 
onze plaatselijke handelaren benadelen. 

  Het huidige systeem werkt goed en is goedkoop voor de 
consument. PMD-zakken zijn vlot verkrijgbaar. Boven-

dien mogen vanaf 2019 ook andere plastieken verpakkin-
gen in de PMD-zak.

  Statiegeld houdt de hardleerse vervuiler niet tegen. 
Dat kinderen zwerfvuil zullen oprapen om een centje 
bij te verdienen houdt geen steek: dat kan werken op een 
festival, maar niet in een landelijk gemeente als Lierde. 
Andere plaatsen met veel zwerfblikjes, zoals de N8 en de 
N42, zijn dan weer te gevaarlijk om op zoek te gaan naar 
dat zakcentje.

  Automaten voor teruggave van flessen en blikjes kosten 
handenvol geld, en zal onze lokale handelaren opnieuw 
meer op kosten jagen.

  Opruimen van zwerfvuil kost veel geld. Er is echter geen 
garantie dat statiegeld voor de overheid kostenbesparend 
is. Zo liggen de kosten voor de ophaling van zwerfvuil in 
Kopenhagen, waar statiegeld bestaat, ongeveer even hoog 
als in Antwerpen. Het is een utopie te denken dat Lierde 
het beter zou doen dan Kopenhagen.

Andere aanpak
N-VA Lierde wil dan ook een andere aanpak van het zwerf-
vuil. Verder doorgedreven sensibilisering ressorteert op 
langere termijn een beter effect. Meer vuilnisbakken en 
vangnetten op openbare plaatsen en regelmatig ledigen zijn 
primordiaal. Een groter toezicht op sluikstorten en evenredi-
ge GAS-boetes kunnen helpen om de hardnekkigste zon-
daars aan te pakken.

Wim Janssens, voorzitter N-VA Lierde



Wij zijn thuis in Oost-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Oost-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Oost-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Oost-Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


