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Inleiding

Naar aanleiding van de Autovrije Zondag, waarop in vele steden de ruimte voor een dag 
aan de andere weggebruikers wordt gegeven om eens na te denken over mobiliteitskeuzes,
heeft Fietsersbond Lier besloten het stadsbestuur een boodschap te brengen. Lier doet 
immers niet mee aan de Autovrije Zondag, terwijl ook hier nog belangrijke keuzes inzake 
mobiliteit te maken zijn.

Met de fiets rijden we langs de woningen van onze burgemeester en schepenen met een 
voorstel hoe zij binnen hun bevoegdheid zouden kunnen inzetten op een meer 
fietsvriendelijke stad. Om deze taak ernstig te kunnen aanvatten op een 
zondagvoormiddag bieden we hen daarbij ook graag koffiekoeken aan.

Hieronder staan alle voorstellen zoals we die aan de burgemeester en schepenen 
overhandigen. Indien een of meerdere daarvan al in overweging worden genomen, of zelfs 
gepland, kunnen we dat uiteraard alleen maar toejuichen.

Frank Boogaerts
burgemeester

“Zien fietsen, doet fietsen”

We nodigen u daarom uit om 1 week lang alle verplaatsingen met de fiets te doen.

Uw collega uit Nijlen deed het u alvast al voor.
En in het kader van het streekproject Kempen2020 gingen ook de andere Kempense 
burgemeesters het engagement aan om de auto een week aan de kantte zetten en te 
kiezen voor de fiets.

De fiets nemen voor dagelijkse verplaatsingen is bovendien ideaal om de sterke en zwakke
punten van een fietsvriendelijk Lier te ontdekken.
En tot slot is fietsen ook de ideale manier om mensen te ontmoeten. Ideaal dus voor een 
burgemeester.

Ah ja, mogen we nog even dromen? Misschien moet u die week gewoon heel uw 
schepencollege op de fiets zetten... Wees maar zeker dat dat niet onopgemerkt voorbij 
gaat.
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Lucien Herijgers
schepen van economie, natuur- en milieubeheer, afvalbeheer en duurzame ontwikkeling

“Netwerk fietsende managers”

In de Kempen bestaat het al, dus ver moeten we het niet zoeken. Een “netwerk fietsende 
managers” is de ideale manier om enkele fietsminnende managers uit de omgeving samen 
te brengen.

Tijdens of na een aantal fietstochten kunnen ze ervaringen uitwisselen hoe ze samen 
oplossingen kunnen bedenken om zowel voor hun bedrijf als naar hun klanten toe meer 
kunnen inzetten op de fiets. Deze kunnen overgebracht naar het stadsbestuur, en ook 
andere bedrijven kunnen ze zo motiveren om nog meer in te zetten op de fiets.

Walter Grootaers
schepen van stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en wonen

“Fietsen zijn als gitaren”

Kabels gespannen als snaren.
De voet trapt de maat,
de romp die in de bocht van het zadel gaat,
de hand stuurs om de hals,
meer effect met
elke duw op de pedals.
 
Voor klankkast of kader, diezelfde passies.
Eddy en Freddy wisten het al in de seventies,
de een op klassiekers, de ander elektrisch.
En zeg nu zelf, een vrouw op de fiets en een vrouw op de bas...
zij hebben stijl.
Een stad heeft voor haar ontwikkeling gepassioneerde mensen nodig

Fietsen is de toekomst van Lier,
Le Vélo c’est l’Avenir.

Maak een evaluatie van de fietsbereikbaarheid tussen huidige woon-, werk- en 
winkelzones. Zo vinden we de valse noten gauw...
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Ivo Andries
schepen van sport, cultuur, onderwijs en bibliotheek

“Een eerste schoolstraat in Lier”

Onderwijs gaat verder dan enkel leerplannen en inhoud. Kinderen en jongeren krijgen 
dagelijks levenslessen, de school is gedurende de hele jeugd het belangrijkste sociale 
gebeuren, en dat begint elke dag vanaf het moment dat de jongeren thuis de deur uit 
gaan tot thuiskomst. Jammer genoeg zien we dat vele jongeren niet meer zelfstandig met 
de fiets naar school rijden, waar dit net een hele levensles kan zijn.

De veiligste routes naar de scholen werden al verspreid via een routekaart, die nog kan 
worden geoptimaliseerd. Maar in de omgeving rond de school blijft het samengaan van de 
jonge fietsers en autoverkeer een ernstige drempel.
Met een schoolstraat kunnen we deze ruimte voor en na de school even aan de jongeren 
zelf geven, zodat zij daar hun levenslessen in het mobiel zijn kunnen leren. Daarnaast 
kunnen zij die toch met de auto moeten worden gebracht naar kiss & ride-zones worden 
geleid, vanwaar zij ook te voet zich kunnen mengen in het sociaal-mobiel gebeuren voor 
de schoolpoort. Laten we dus gauw uitzoeken waar een eerste schoolstraat mogelijk is!

Rik Verwaest
schepen van jeugd, erfgoed, musea, toerisme, evenementen, gezinsbeleid en 
kinderopvang 

“Fiets van het jaar"

Er wordt uitgekeken naar een bij uitstek leuke fiets op het grondgebied van Lier en 
Koningshooikt, en deze wordt bekroond tot "fiets van het jaar". Leuke fietsen maken het 
fietsen zelf immers plezant, en geen betere reclame om nog meer mensen te overtuigen 
om het straatbeeld op te fleuren met hun vehikel. Misschien lokken we er zelfs toeristen 
mee?

Dit wordt op een gepast moment, bijvoorbeeld de autovrije zondag van 2016, in de kijker 
gezet en de winnaar krijgt een oorkonde of kleine toepasselijke prijs.
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Rik Pets
schepen van personeel, loketwerking, wijkwerking en burgerlijke stand

“Nieuwe Lierenaars? Die fietsen!”

Het onthaal van nieuwe Lierenaars is het ideale moment om hen op de fiets te krijgen. 
Mensen zijn op deze momenten nog op zoek naar routines. Als ze op dat ogenblik Lier 
ontdekken vanop de fiets, is de kans groot dat ze blijven fietsen.

Nieuwe inwoners krijgen bij hun inschrijving informatie mee over fietsen in en rond Lier. 
En tijdens de verwelkomingsmomenten neemt de schepen geïnteresseerden mee op een 
tochtje met de fiets door Lier.

Marleen Vanderpoorten
schepen van welzijn, senioren, personen met een handicap en OCMW-voorzitster

“Werken rond vervoersarmoede”

Niet iedereen heeft dezelfde keuzes op vlak van mobiliteit. Vervoersarmoede speelt 
helaas een belangrijke rol, die vaak wordt onderschat. 

Misschien het moment voor stad en OCMW om specifiek in te zetten op dat thema. Mensen
tot de slimste vervoerskeuzes leiden, samen inzetten op keuze voor de fiets, en daartoe 
ook de mogelijkheden bieden.

De fiets blijft immers nog steeds het meest efficiënte veroermiddel, goedkoop en 
toegankelijk.
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Bert Wollants
schepen van openbare ruimte en mobiliteit

“Autovrije Zondag 2016 en mobiliteitsmarkt”

Dit jaar neemt Lier voor de derde maal niet deel aan de Autovrije Zondag. Jammer, want 
zo’n dag is de uitgelezen kans om stil te staan bij onze mobiliteitskeuzes en alternatieven 
in de verf te zetten. Tegelijk kunnen de inwoners dan ervaren welke ruimte een stad met 
minder auto’s te bieden heeft. Nu worden tijdens bepaalde evenementen wel straten of 
buurten autovrij gemaakt, maar deze bieden niet echt een afspiegeling van een autoluwe 
stad. Integendeel is op zulke momenten vaak de moeilijkere bereikbaarheid de boodschap.

In 2016 stellen wij dan ook voor om terug een Autovrije Zondag te houden in Lier. In alle 
wijken kunnen we inwoners aansporen de vrijgekomen ruimte te benutten naar eigen 
wens. Zo wordt de publieke ruimte die dag ook een meer sociale ruimte. En waarom geen 
mobiliteitsmarkt, waar mensen kennis kunnen maken met alternatieven voor de auto of 
net discussiëren over ‘missing links’ daarin? Met wat ambitie kunnen we de belangstelling 
om echt te werken aan een autoluwe stad aanwakkeren.

Anja De Wit
schepen van financiën en stadspatrimonium

“Van wagenpark naar fietspark, iedereen wint erbij”

Verschillende stadsdiensten hebben nood aan goed bereik naar locaties in de stad. Veel 
plaatsen zijn makkelijker bereikbaar met de fiets dan met de wagen. Naast efficiënter kan
een eigen park met (elektrische) fietsen enkel zuivere winst betekenen voor de stadskas, 
want het wagenpark kan in verhouding worden ingekrompen.

Ook komt fietsen de gezondheid van het personeel ten goede: uit studies blijkt minder 
ziekteverzuim onder fietsende werknemers en een flinke besparing dus op de 
personeelskosten.

Uit financieel oogpunt kan een gedeeltelijke verschuiving van wagenpark naar fietspark 
dus enkel winst opleveren.
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