Beste burgemeester van onze stad,
Beste schepen,
Bouwen in Lier en Koningshooikt blijft een hot item. Het aantal bouwprojecten, de aparte kijk op
ruimtelijke ordening en mobiliteit, het negeren van bezwaren van adviesraden en buurten... De
Lierenaar krijgt er kop noch staart aan. Daarom lanceren we graag onze campagne 'Lier Herschapen'.
Met dit 'Lier Herschapen' willen we pleiten voor:
-

Een heldere visie op stadsontwikkeling voor Lier en Koningshooikt;

-

Sterke projecten die de woonkwaliteit van de bestaande buurt verhogen en die de nodige
troeven bieden om nieuwe (en liefst ook jonge) bewoners levenslang in Lier te houden;

-

Meer dialoog bij het uitwerken van deze projecten. De huidige 'bezwaarsfeer' moet
doorbroken worden. Het zou een evidentie moeten zijn om aanvragen in te dienen met een
ontwerp dat vooraf onderhandeld werd met alle betrokken partijen (bestuur,
buurtbewoners, diensten, adviesraden, ...).

Ook wij willen vooruit met onze stad. Echter niet op de manier waarop dit vandaag gebeurt. De
weinige beschikbare ruimte is ons te kostbaar om te vullen met dubieuze projecten. En tijd is ons te
kostbaar om te moeten besteden aan het schrijven van bezwaren.
U kan onze volledige open brief lezen in bijlage.
We hadden ook zeer graag per kerende uw visie en standpunt gekend omtrent wonen en
ruimtelijke ordening. Dit standpunt willen we graag publiceren op onze website
www.herschapen.be. Om de kiezer een helder beeld te geven van waar u voor staat, hebben we
ervoor gekozen om uw visie partijgebonden te kaderen. Het is immers geen publiek geheim dat niet
elke partij dezelfde inzichten over dit belangrijke thema deelt. Ook de partijvoorzitters van alle
partijen die bij de komende verkiezingen zullen opkomen zullen van ons een soortgelijk schrijven
ontvangen.
Wij geven u als Lier Herschapen echter graag wat voorsprong op de pers die we binnenkort zullen
berichten over onze campagne.
We kijken uit naar uw reactie en visie, opdat we samen van Lier en Koningshooikt een toonbeeld
kunnen maken van modern én kwaliteitsvol wonen in een stad of in een dorp.
Met hoogachting,
Tom Marien - Project 'Kruger'
Kurt De Vocht - Project 'Handbogenhof'
Willem Hermans - Wijkcomité Zevenbergen
Wim van Eupen - Buurt Sander De Vosstraat - Fruithoflaan (Koningshooikt)
Jef Vingerhoets & Luc Franquet - Namens Wijkcomité Den Tunnel (Antwerpsesteenweg)
Luk Ceulemans - Namens het Liers Genootschap voor Geschiedenis
(Wellicht sluiten anderen nog aan in de zeer nabije toekomst)

