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N-VA Lierde pleit voor European Disability Card
N-VA Lierde pleit ervoor dat het gemeentebestuur de European Disability Card gaat gebruiken en  
promoten. 

De European Disability Card (EDC) is een bewijsstuk voor 
personen met een beperking om aan te tonen dat ze in België 
erkend zijn als persoon met een handicap. Met de kaart komen 
ze in aanmerking voor specifieke toegangstarieven of andere 
voordelen in de domeinen cultuur, vrijetijdsbesteding en sport. 

In het verleden stonden inwoners van Lierde met een beperking 
al te vaak in de kou, doordat zij bij aanbieders van cultuur, sport 
en vrijetijd hun handicap niet op papier konden “bewijzen”. 
Hierdoor liepen personen met een beperking – onterecht –  
toegangskortingen en andere voordelen mis. 

Voordelen in Lierde
Om komaf te maken met deze pijnlijke situaties, heeft staatsse-
cretaris voor Personen met een beperking Zuhal Demir de EDC 
voorgesteld, waardoor personen met een beperking eenvoudig 
en zonder discussie kunnen aantonen dat ze recht hebben op 
bepaalde voordelen. De N-VA hoopt dat deze kaart ook in Lierde 
wordt ingevoerd. 

“Enerzijds hoopt de N-VA dat de OCMW- en gemeentelijke 
diensten de kaart invoeren binnen de eigen dienstverlening”, 
zegt Wim Janssens. Anderzijds dient aan de kaart voldoende 
ruchtbaarheid gegeven te worden zodat andere dienstverlenin-
gen weten dat ze bestaat.

  Zie ook: http://eudisabilitycard.be/nl
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Zware sluipers
N-VA Lierde wil komaf maken met het sluipverkeer 
in onze gemeente. Onze dorpswegen dienen niet 
voor zwaar vrachtvervoer dat de kilometerheffing 
tracht te ontlopen. De veiligheid en de leefbaarheid 
van Lierde staan voor de N-VA voorop.

Sinds de invoering van de kilometerheffing dende-
ren door Lierde te veel vrachtwagens. N-VA-lijst-
trekker Karel Bauwens noemt de impact veront-
rustend: “Het zware sluipverkeer veroorzaakt een 
veiligheidsprobleem. Onze dorpswegen zijn daar 
niet op voorzien.” Daarnaast zorgen de vrachtwa-
gens voor veel stof en lawaai. “De leefbaarheid van 
Lierde lijdt onder het sluipverkeer,” zegt Bauwens.

N-VA Lierde wil paal en perk stellen 
aan het sluipverkeer. “Een landelijk 
dorp als Lierde heeft geen draag-
kracht voor zware vrachtwagens. 
Om onze gemeente opnieuw veilig en 
leefbaar te maken, willen we enkel 
lokaal vrachtverkeer toelaten in 
Lierde,” verduidelijkt Karel Bau-
wens. N-VA Lierde vraagt daarom 
meer controle en naleving van de 
verbodsborden die de landelijke om-
geving dienen te vrijwaren van zwaar 
vervoer. De wegeninfrastructuur 
is immers niet aangepast aan zo’n 
wegreuzen.

Slenteren over Trage Wegen
N-VA Lierde wil nog meer werk maken van de opwaardering van het landelijk erfgoed in onze gemeen-
te met de uitbouw van een netwerk van trage wegen. 

Wij pleiten voor een globale aanpak, waarbij we eerst een 
inventaris maken van alle bestaande en mogelijk te herwaar-
deren voetwegen. Ons bestuur te Lierde werkt hier hard aan, 
maar wij – N-VA Lierde – willen nog een stap verder gaan.

Op basis van de inventaris kan niet alleen bepaald worden 
welke voetwegen we heropenen of desnoods verplaatsen, 
maar kan daarbij ook rekening gehouden worden met de be-
leidsplannen inzake veilige mobiliteit, recreatie en toerisme, 
erfgoed, natuur en landbouw. 

Landelijk Lierde
De N-VA zet zijn schouders onder de trage wegen, omdat wij 
willen dat het landelijk karakter van onze gemeente bewaard 
blijft voor de toekomstige generaties.

N-VA-lijsttrekker Karel Bauwens ziet overigens nog meer 
voordelen: “Trage wegen zijn goed voor de verkeersveilig-

heid. Ze nodigen uit om voor korte verplaatsingen de fiets te 
nemen of te voet te gaan.” Op die manier leidt het trage ver-
keer in de ruime zin van het woord ons tot de bezienswaar-
digheden, rust en verpozing en kunnen we halt houden bij 
de plaatselijke horeca-uitbaters, ambachtslieden, zelfstandige 
ondernemers en zo meer.

De N-VA meent dat veel van onze gemeentelijke wegen een te 
hoge maximumsnelheid hebben. Waar mogelijk willen we de 
snelheidslimiet beperken tot 50 kilometer per uur, ook buiten 
de bebouwde kom. “70 kilometer per uur is onverantwoord,” 
zegt Karel Bauwens.

Voor een goede verstandhouding pleit de N-VA voor overleg 
met alle betrokken partijen vanaf het begin van het project. 
Overleg zal onder meer gebeuren via de gemeentelijke ad-
viesraden. Door de grensoverschrijdende aard van trage we-
gen kiezen we voor samenwerking met onze buurgemeenten.
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N-VA Lierde wil streekproducten op de kaart zetten
N-VA Lierde wil de verkoop van onze lokale streek-
producten te bevorderen. Deze producten en produ-
centen dragen aanzienlijk bij tot het lokale economi-
sche weefsel.

“Als culinair liefhebber en horecapersoon liggen onze regionale 
producten, en zeker die van Lierde, me nauw aan het hart. Ik 
werkte vroeger in ons restaurant zeer veel met producten van 
eigen bodem”, aldus N-VA-lijsttrekker Karel Bauwens. Lierde 
en omstreken telllen meerdere ondernemers die een waaier aan 
kwalitatieve streekproducten op de markt brengen.
 
Als N-VA willen we de term “streekproduct” niet te eng inter-
preteren, zodat we bezoekers van onze regio en liefhebbers van 
lekkere producten een ruim assortiment kunnen aanbieden. De 
term streekproducten dekt twee soorten producten. Enerzijds 
gaat het over producten bereid met grondstoffen uit de eigen 
streek of volgens een traditionele bereidingswijze gemaakt. Zo 
aanvaardt het brede publiek ze als “streekeigen”. Anderzijds 
krijgt de term ook een ruimere interpretatie als alle producten 
die in de streek geproduceerd worden. 

Voordelen uit eigen streek
De N-VA-fractie lanceert het idee om tijdens gemeentelijke acti-
viteiten zoveel mogelijk gebruik te maken van streekproducten 
en hun producenten in de kijker te zetten. Het stimuleren van 
de verkoop van onze streekproducten biedt tal van voordelen. 

Zo worden de lokale producenten gesteund in hun ondernemer-
schap en kunnen consumenten ervan overtuigd worden dat ook 
de “eigen bodem” kwalitatief goede producten aflevert. 

Het gemeentebestuur winkelt al lokaal, maar het kan nog beter. 
Tevens zou het gemeentebestuur steun kunnen verlenen aan 
verenigingen en horeca om producten uit eigen gemeente en 
regio te gebruiken. Velen hebben de weg reeds gevonden naar 
de plaatselijke producent en met wat extra stimulans vanuit de 
gemeente kunnen we nog een stapje verder. Onze streekproduc-
ten zijn immers een verlengde van de toeristische troef die we 
kunnen uitspelen.

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis 
in een welvarend LIERDE

  Streekproducten zijn een toeristische troef.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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 wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:     /     /
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