Burgerinitiatief ‘Lier Herschapen’ wil brede dialoog
rond bouwen in Lier & Koningshooikt
Beste,
Via deze weg maken we onszelf graag bekend bij u. Wie wij zijn en waar we voor staan,
leest u in dit schrijven, alsook in de bijlage open brief (pdf) én op onze website
www.herschapen.be.
Wij zijn een groep bewuste burgers die luistert naar de naam ‘Lier Herschapen’. Wij
maken ons grote zorgen over de manier waarop er met de beschikbare ruimte wordt
omgesprongen in Lier én Koningshooikt.
We beschouwen deze ‘appartementisering’, die nu al een aantal jaren stevig aan de gang
is, als een kwalijke zaak. En als het huidige bestuur te weinig blijkt geeft van visie en
dialoog vooraf is het aan ons, de bewuste burger, om daar iets aan te doen. Dat is
meteen het hoopvolle van dit initiatief. Als burger heb je wel een stem en als je die kan
bundelen, kan je wegen op beslissingen.
Met Lier Herschapen willen we pleiten voor de volgende punten:
-

het uitwerken van een heldere visie op stadsontwikkeling voor Lier én
Koningshooikt;
sterke projecten die de woonkwaliteit van een bestaande buurt verhogen en die
over de nodige troeven beschikken om nieuwe (en liefst ook jonge) bewoners in
de stad 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, diensten, buurtbewoners, adviesraden, ...).

De stad werd geselecteerd voor de Bouwmeester Scan. We kijken reikhalzend uit naar
de resultaten, maar zolang deze niet gekend zijn, vinden we het plausibel om alle
lopende projecten ‘on hold’ te zetten.
We willen heel graag vooruit met deze stad, maar niet op de manier waarop dat nu
gebeurt. Het bestuur kan zich ook niet langer verschuilen achter de provincie die steden
en gemeenten cijfers oplegt voor het bouwen van extra woningen met het oog op
bevolkingsgroei. Het target is al gehaald in onze stad en Vlaams Bouwmeester Leo Van
Broeck zegt tijdens zijn lezingen dat de flats die we nu voor ouderen bouwen binnen 35
jaar leeg staan. De weinige beschikbare ruimte is ons echt te kostbaar om te vullen met
dubieuze projecten. En tijd is ons te kostbaar om te moeten besteden aan het schrijven
van bezwaren.
Om deze problemen aan te kaarten hebben we het CBS, alsook alle partijvoorzitters van
de partijen die zullen opkomen bij de verkiezingen, onze punten overgemaakt via mail.
We vragen hen om hun visie en standpunt omtrent wonen en ruimtelijke ontwikkeling
kenbaar te maken. Wanneer we hun bijdrage ontvangen hebben, publiceren we deze op

onze website www.herschapen.be. Zo hebben de kiezers een helder beeld van waar
elke partij voor staat. Bovendien is het een handige tool om na te gaan of partijen zich
aan hun verkiezingsbeloftes houden.
We hopen dat u ruchtbaarheid aan ons initiatief wil geven.
Wie graag in naam van een buurt onderschrijft kan volledige naam + beschrijving
buurt/straten opgeven via het mailadres info@herschapen.be of via het
contactformulier op de website www.herschapen.be.
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
Remco Schevenhels - Namens de buurt Ringenhofwijk
Johan Jacobs - Namens Actiegroep Normaalschoolsite & namens Buurtwerking ’t Looks
Erik De Preter, Ann Van Meensel & Frank Verelst – Namens de buurt Bist-KonijnendreefFazantweg
(Wellicht sluiten anderen nog aan in de zeer nabije toekomst)

