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De Lierse politieke partijen kregen van ons een vragenlijst over
sociale thema’s.
In deze bundel vind je de antwoorden
die jouw kunnen helpen kiezen.
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
vzw
Ons Gedacht
Vereniging waar armen het woord nemen
Kluizestraat 37
2500 Lier
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Weetjes, vragen en antwoorden over het stemmen!

Waarom deze bundel?
Ook in Lier staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur!
Voor u misschien een ver-van-uw-bed-show, maar in België zijn we allemaal verplicht om te
stemmen. Dus wanneer we dan toch moeten, kunnen we dat beter met kennis van zaken doen.
Lierse Politiek heeft dus wel degelijk te maken met het dagelijks leven van alle Lierse inwoners,
dus ook met uw leven!
Daarom heeft ‘Samenlevingsopbouw’ samen met de vereniging waar armen het woord nemen
‘Ons Gedacht’, een vragenlijst voorgelegd aan alle Lierse politieke partijen. Op basis van hun
antwoorden hebben we dit boekje gemaakt. We kregen reactie van alle Lierse partijen.
Onze vragen gaan over 6 grote sociale thema’s:
•
•
•
•
•
•

Participatie aan lokaal sociaal beleid; ook van mensen in armoede.
Ondersteuning van organisaties en initiatieven van maatschappelijk kwetsbare groepen /
uitbouw van de vereniging waar armen het woord nemen ‘Ons Gedacht’.
Een armoedetoets voor alle beleidsbeslissingen.
Geen afsluiting van gas en elektriciteit, zeker niet in de winter en een actievere werking
van de LAC’s.
Gelijke onderwijskansen voor iedereen.
Sociaal woonbeleid.

“Moeten we met de computer gaan stemmen?” “Ik ga 1 oktober verhuizen naar Berlaar, moet
ik dan nog in Lier gaan stemmen?” Bij elke verkiezingen worden er zulke vragen gesteld. De
meest gestelde vragen hebben we achteraan nog even op een rijtje gezet.
We hopen dat je na het lezen van dit boekje beter weet welke partij het beste bij jouw meningen
aansluit.
Veel leesplezier!
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie, steunpunt Lier
Ons gedacht, vereniging waar armen het woord nemen
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Participatie aan lokaal sociaal beleid; ook voor mensen in
armoede.
Maatschappelijk kwetsbare groepen moeten beter en meer betrokken
worden bij het lokaal sociaal beleid!
Alle partijen gaan hiermee akkoord.
Wie zijn volgens uw partij “maatschappelijk kwetsbare groepen”?
Hoe kunnen we die betrekken bij het lokaal sociaal beleid?
VLD
Het handelt over gehandicapten, allochtonen, senioren, armen.
Betrekken o.a. via adviesraden en verenigingen.

betrokkenheid
van mensen
stimuleren

sociale grondrechten garanderen

zonder betutteling of inmenging van ‘welzijnswerkers’

overleg plegen,
luisteren en
vertalen in het
beleid

Groen!
Groen! wil de betrokkenheid van mensen stimuleren: betrokken bij hun
buurt, de stad, maar vooral ook betrokken bij elkaar. Betrokkenheid
betekent ook duurzaam erbij horen. Steden en gemeenten moeten
het kader scheppen om deze sociale grondrechten voor iedereen te
garanderen. Daarom wil Groen! uitsluiting van armoede ook lokaal
actiever bestrijden.
Groen! wil in iedere gemeente voor alle inwoners de sociale grondrechten
garanderen. Het recht op een menswaardig bestaan, op een inkomen, op
arbeid, sociale zekerheid, gezondheid, behoorlijke huisvesting, onderwijs,
bescherming van een gezond leefmilieu en culturele- en maatschappelijke
ontplooiing: het zijn basisrechten die ieder lokaal bestuur mee moet
garanderen.
• Sociale grondrechten vormen het uitgangspunt van een sterk lokaal
sociaal beleid.
Vlaams Belang
Ons programma zegt hierover: “Ten slotte wil het Vlaams Belang de
armen zelf aan het woord laten, zonder betutteling of inmenging door
‘welzijnswerkers’ en ze structureel betrekken bij het sociaal beleid, zowel
bij overleg als bij besluitvorming en waar mogelijk in de uitvoering ervan.
De verenigingen Ons Gedacht en ’t Goed Gevoel zijn daarbij volwaardige
gesprekspartners.”
Wat precies ‘maatschappelijk kwetsbare groepen’ zijn, is moeilijk te
definiëren. We zouden het liever hebben over mensen, individuen in plaats
van over ‘groepen’ (In dit verband is het wel duidelijk dat we ‘allochtonen’
NIET als ‘kansarme groep’ zien. Alleen het feit van allochtoon te zijn
maakt je niet kansarm en al helemaal niet ‘arm’. Bij de allochtonen kunnen
wel kansarmen te vinden zijn.)
CD&V
We zijn hier reeds mee bezig maar vinden wel dat het beleid regelmatig
overleg moet plegen met deze mensen, naar hen luisteren en proberen


bepaalde verzuchtingen te vertalen in het beleid. Maatschappelijk
kwetsbare groepen zijn al die groepen in onze maatschappij die een
tekort hebben op een of ander vlak en daar zelf geen invulling aan kunnen
geven.
N-VA
Als kwetsbare groepen beschouwt de N-VA families waar armoede van
generatie op generatie wordt overgedragen, senioren en zeker bejaarden
die vereenzaamd raken, oud- en nieuwkomers (inwoners van allochtone
afkomst), personen met een handicap, mensen met een langdurige
ziekte of behoefte aan gespecialiseerde gezondheidszorg of geestelijke
gezondheidszorg en langdurig werklozen.
principe van
rechten en plichten
kwetsbare
groepen als gesprekspartner
zelforganisatie
stimuleren

Ook hier hanteert de N-VA zijn principe van rechten en plichten. Iedereen
heeft recht op bijstand indien men niet voor zichzelf kan zorgen door
ziekte, ouderdom of handicap. Anderzijds heeft iedereen de individuele
plicht om zijn of haar steentje bij te dragen. De N-VA wijst dus zowel
socialistische “verpampering” als een ultraliberale “survival of the fittest” af.
Deze maatschappelijk kwetsbare groepen zijn prioritair gesprekspartner
van het stadsbestuur inzake sociaal beleid. Maar naast overleg kunnen
ook vormen van zelforganisatie een antwoord bieden op sociale
problemen. Deze zelforganisatie moet dan zeker gestimuleerd worden
door ondersteuning en resultaatverbintenis.
Lier MM
Zij beschouwen de volgende groepen als maatschappelijk kwetsbaar:
• minderbedeelden
• mindervaliden
• kinderen
• senioren

drempelvrees
naar OCMW
verlagen

waar iedereen
een gelijke kans
krijgt

Om deze groepen te betrekken bij het lokaal sociaal beleid moet de
drempelvrees naar het OCMW verlaagd worden. Eventueel moet er een
vertegenwoordiger van een organisatie in het bestuur van het OCMW.
LIER LEEFT
Een zorgzame stad op mensenmaat. Daar wil Lier Leeft aan meebouwen.
Een stad waar íedereen, zonder onderscheid, een gelijke kans krijgt.
Lier Leeft wil een stadsbestuur dat niet alleen doet wat het moet doen,
maar verder kijkt dan haar neus lang is. Dat actief op zoek gaat naar
waar de problemen zitten in de stad, doordringt tot in alle lagen van de
bevolking en vervolgens maatregelen op maat bedenkt. Zodat niemand
uit de boot valt.
Maatschappelijk kwetsbare groepen, dat zijn volgens ons mensen die niet
alle kansen hebben gekregen en die het om gelijk welke reden moeilijker
hebben in onze maatschappij.

met deze mensen in dialoog
treden


In ons programma pleiten we ervoor dat de stad ook met deze mensen
in dialoog zou treden. Een doorlichting van de werking van de stad
en het OCMW door iemand die er wat van kent -een zogenaamde
ervaringsdeskundige- kan een hele hulp zijn. Mensen uit specifieke

overleg plegen,
luisteren en
vertalen in het
beleid
juiste informatie
bij juiste persoon

samenwerking
sociale diensten

sociaal beleid
opvolgen

doelgroepen via een forum samenbrengen om na te denken over een
sociaal beleid op maat, is een andere manier om ervoor te zorgen dat
alles op elkaar wordt afgestemd. Vóór er nieuwe regels worden ingevoerd,
maar ook tijdens en nadien kan de stad naar de mening van betrokken
inwoners vragen. Tenslotte vindt Lier Leeft het belangrijk dat de juiste
informatie bij de juiste persoon op de juiste manier terechtkomt. Een gids,
een folder of een ambtenaar die mensen persoonlijk op de hoogte brengt;
als de informatie maar op de juiste plek geraakt.
Lier & Ko
Zij beschouwen de volgende groepen als maatschappelijk kwetsbaar
• Senioren (grootste groep)
• Gehandicapten, mindervaliden, zieken
• “Kansarmen”
• Leefloners
• Allochtonen (taalachterstand)
• Probleemjongeren
Het is niet makkelijk om deze probleemgroepen op te sporen en te
betrekken bij het beleid. Lier & Ko wil hiervoor samenwerken met het
OCMW, het sociaal restaurant, Welzijnsoverleg Lier, straathoekwerkers,
allochtone verenigingen.
Dit alles moet uiteraard gebeuren met respect voor de privacy van deze
mensen.
Lier & Ko wil niet enkel projecten opstarten/aanmoedigen, maar ook het
sociaal beleid opvolgen en onder toezicht houden.
Welke middelen/mensen zou u inzetten om maatschappelijk
kwetsbare groepen mee te laten participeren aan het lokaal beleid?

extra personeel
op OCMW
niet met de natte
vinger antwoorden

VLD
Inzetten van financiële middelen, extra personeel, OCMW diensten
Vlaams Belang
Over welke middelen en mensen dienen te worden ingezet kan niet één,
twee, drie met de natte vinger worden geantwoord. Natuurlijk zoveel
middelen als nodig om het gestelde doel te bereiken.
CD&V
Hun ideeën au serieux nemen
De beleidstaal afstemmen op hun taal
Permanente aandacht voor mensen in armoede

eenduidige adviesraad

vertegenwoordigers in bestuur
OCMW

N-VA
Het erkennen van een eenduidige adviesraad voor sociale
aangelegenheden, die – net als de andere erkende adviesraden- namens
haar doelgroep het gemeentebeleid op haar sociale aspecten toetst en
adviezen opstelt.
Lier MM
Vertegenwoordigers van organisaties in het bestuur van het OCMW laten
zetelen (organisaties zoals “Ons Gedacht”).


investeren in een
warme samenleving, mensen en
informatiebeleid
op maat
ervaringsdeskundigen inzetten

mensen aanspreken
wijkraden
initiatieven evalueren
beslissingen
toetsen
communicatie
sensibiliseren
structurele aanpak



Lier leeft
Dé basis voor een gezonde, gezellige en goeddraaiende stad is volgens
Lier Leeft een warme samenleving. En die krijg je alleen als élke inwoner
voelt dat hij of zij erbij hoort. Voor Lier Leeft is investeren in zo’n warme
samenleving, in het betrekken van mensen – ook van maatschappelijk
kwetsbare groepen - , dus van groot belang. Investeren in een
informatiebeleid op maat, is daar volgens ons een belangrijk onderdeel
van. Belangrijk is volgens ons ook dat vertegenwoordigers van die
groepen zelf betrokken worden bij het beleid. Want wie beter dan henzelf
weet waar de noden zitten? Lier Leeft wil dan ook ervaringsdeskundigen
- op verschillende vlakken - inzetten.
Lier & Ko
Mensen letterlijk aanspreken, hen vragen welke problemen zij ervaren
en hoe zij deze zouden oplossen. Op deze manier activeer je heel wat
mensen en voel je wat er bij hen leeft.
Wijkraden oprichten waarin ALLE wijkbewoners betrokken worden.
Rekening houden met het resultaat van zo’n wijkoverleg, zodat de mensen
ook echt gehoord worden.
Bestaande initiatieven: evalueren of deze effectief zijn en of verbeteringen
mogelijk zijn.
Bij het nemen van beslissingen toetsen wat het effect ervan is op
kwetsbare groepen.
Nagaan of de communicatie tussen de verschillende groepen wel
voldoende is en bespreken met deze groepen wat zij als oplossing
voorstellen.
Sensibiliseren rond armoede.
Lier & Ko wil ook kansarmen een stem geven, want ook zij maken deel
uit van deze maatschappij. De problemen van deze groepen verdwijnen
niet door ze dood te zwijgen. Het is dan ook hoog tijd voor een structurele
aanpak van deze problemen.
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Ondersteuning van organisaties en initiatieven van
maatschappelijk kwetsbare groepen.
Maatschappelijk kwetsbare groepen moeten ondersteuning krijgen
om zich te verenigen!
Alle partijen gaan hiermee akkoord.
Hoe kun je hen die ondersteuning bieden?

begeleiding

VLD
Begeleiding in de vorm van personeel, huisvesting en subsidies.

informeren

Groen!
Info in een laagdrempelige, duidelijke taal.
Bekendmaken welke rechten ze allemaal hebben.

niet enkel structurele ondersteuning

Vlaams Belang
De kwetsbare mensen moeten zich inderdaad kunnen verenigen. Ook
dat vindt U in ons programma. De stad dient hen daarvoor de nodige
structurele ondersteuning te geven niet alleen door een financiële
ondersteuning of door bijvoorbeeld lokalen (permanent) ter beschikking te
stellen, maar vooral door hen te begeleiden en hen de weg te wijzen…

ondersteuning

CD&V
Ondersteuning zoals elke vereniging.
Vooral ondersteuning vanuit de maatschappij.
Eerlijk mee omgaan in alle respect.

luisterende
instelling is beste
ondersteuning
ondersteuning
via goede communicatie
voorbereiding is
de beste ondersteuning

N-VA
Onze partij wil dat wanneer het college van burgemeester en schepenen
het advies van een stedelijke adviesraad niet volgt, moet motiveren
waarom het deze beslissing nam en het advies niet respecteerde.
Uiteindelijk is een respectvolle en luisterende instelling vanuit het
stadsbestuur de beste ondersteuning die men aan een gemotiveerde
adviesraad kan geven.
Lier MM
Financiële ondersteuning, subsidies en kennisoverdracht via goede
communicatie.
Lier & Ko
Voorbereiding is de beste ondersteuning die je mensen kan bieden:
taalproblemen overbruggen, analfabetisme bestrijden, taallessen
aan anderstaligen, een dienst instellen die de mensen helpt met de
papierwinkel en wegwijs maken naar eerstelijnsbijstand voor juridische
problemen.



Welke organisaties en verenigingen wil u ondersteunen en hoe zou u
dat organiseren? Bent u bereid hiervoor middelen in te zetten?
aan opgesomde
criteria voldoen

respect voor
democratische
beginselen
sociale zelforganisaties
een schepen en
ambtenaar als
aanspreekpunt
aantonen situatie
van minderbedeelden willen
verbeteren
wijkraden
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VLD
Willen ondersteuning geven aan alle organisaties die aan de criteria
beantwoorden die opgesomd worden in specifieke reglementen.
CD&V
Alle verenigingen die respect hebben voor de democratische beginselen
van deze maatschappij en we zijn bereid hiervoor middelen in te zetten.
N-VA
Sociale zelforganisaties (zoals Ons Gedacht) moeten ondersteund worden
in hun werking en binnen een stedelijke adviesraad voor sociaal beleid
een gesprekspartner worden van het stadsbestuur. Binnen het college
van burgemeester en schepenen en binnen de stedelijke administratie
zouden deze organisaties respectievelijk een schepen en ambtenaar als
aanspreekpunt moeten hebben.
Lier MM
Alle organisaties die kunnen aantonen dat ze de situatie van
minderbedeelden daadwerkelijk willen verbeteren moeten ondersteund
worden.
Lier & Ko
Lier & Ko hecht veel belang aan de oprichting van wijkraden: een vijftal in
Lier en 1 à 2 wijkraden in Koningshooikt.
De wijkraden zijn immers laagdrempelig, waardoor ze enorm bevorderlijk
zijn voor participatie van ALLE groepen.
Dit is een grote stap om ALLE mensen te betrekken bij het beleid. Uit deze
wijkraden zullen ook buurtwerk en opbouwwerkprojecten kunnen groeien.
Het begeleiden van plaatselijke medewerkers in deze raden is zeer
belangrijk.
De echte “buurthuizen” zoals bijvoorbeeld Rosmolen, kunnen we inzetten
om deze wijkradenwerking te starten.
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Een armoedetoets voor alle beleidsbeslissingen.
Bij elke beleidsbeslissing moet stilgestaan worden welk effect dit
heeft op maatschappelijk kwetsbare groepen!
Alle partijen vinden dat hierbij moet worden stilgestaan.

beleidsmakers
moeten met elke
inwoner rekening
houden

Lier & Ko
Ja. Bij het nemen van beslissingen houdt men gewoonlijk rekening met
de groep die het luidste roept. Helaas laten kansarme groepen nog niet
voldoende van zich horen, maar dat is geen reden om hen te negeren.
Beleidsmakers moeten met elke inwoner rekening houden, dus ook met
kwetsbare groepen.
Wanneer moet je die toetsing doen om maatregelen hieraan te
kunnen aanpassen?

resultaatsafspraken
enquête en infovergadering
toetsing

signalen van de
betrokkene zelf

automatische
reflex

sociale toets
domein per domein

VLD
Via het maken van resultaatsafspraken.
Groen!
Enquête en infovergaderingen van de betrokken buurt.
Toetsing op voorhand doen.
Vlaams Belang
Bij beslissingen die louter financiële weerslag hebben is dit betrekkelijk
gemakkelijk vast te stellen, en kunnen meteen aangepaste maatregelen
worden voorzien.
Op de vraag hoe en door wie die ‘toetsing’ in andere gevallen dient te
gebeuren kan ik niet onmiddellijk antwoorden.
Ik denk dat daarbij eerder moet worden afgegaan worden op signalen die
ons van de betrokkenen zelf bereiken, en dat aan de hand daarvan de
beslissing kan worden bijgestuurd.
CD&V
Deze toets zou een automatische reflex moeten worden van het beleid en
op de diensten van de stad en OCMW. Deze toets zou ook misschien en
vooral moeten gebeuren tijdens de termijn dat er beslissingen genomen
worden, men kan dan ineens de nodige aanpassingen doen.
N-VA
Een ‘sociale’ toets kan nodig en nuttig zijn voor beleidsbeslissingen die
invloed kunnen hebben op kwetsbare groepen, zoals deze aangaande
vrije tijd, wonen en onderwijs. Een algemene beleidstoets lijkt ons
overtrokken, maar voor de N-VA is het een nuttige oefening om deze
noodzaak domein per domein te analyseren en aan de hand daarvan te
beslissen waar een ‘sociale toets’ nodig is. Tijdens de legislatuur kan hier
dan tot een éénduidige aanpak worden overgegaan.
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door overlegvergaderingen en
vooraf
OCMW of sociale dienst inschakelen
wijkraden
nut bij nemen
beslissingen

Lier MM
Ervaringen uit het verleden moeten gebruikt worden.
Een toetsing moet gebeuren door overlegvergaderingen en vooraf.
Lier & Ko
We kunnen het OCMW of de sociale dienst inschakelen om op te volgen
hoe armoede evolueert.
Om een volledig zicht te krijgen moet men contact opnemen met private
partners, zodat ook zij ‘hun gedacht’ kunnen geven.
Men kan ook wijkraden raadplegen en polsen hoe ‘de gewone burger’ de
beleidsplannen ervaart.
Uiteraard heeft zo’n toets enkel nut voor het nemen van de beslissing. Het
is niet onmogelijk om een slechte beslissing te hervormen, maar Lier & Ko
vindt dat je beter kan voorkomen dan genezen!!
Welke middelen/mensen zou u inzetten om deze toetsing te
garanderen?

schriftelijke enquête, mondeling
debat
kost niets meer

adviesraad voor
maatschappelijk
kwetsbaren

Groen!
Schriftelijke enquête, mondeling debat (schepen).
Naderhand antwoord in de bus gaan steken.
CD&V
Dit kost niets meer.
N-VA
De adviesraad voor maatschappelijk kwetsbaren kan ten aanzien van het
college van burgemeester en schepenen haar oordeel uitspreken over al
deze beleidslijnen waar een sociale toetsing aangewezen blijkt. Uiteraard
moet de gemeenteraad als controlerend beleidsorgaan beschikken
over deze adviezen en indien nodig het beleid van het college van
burgemeester en schepenen bijsturen.

wijkambtenaar

Lier MM
Een wijkambtenaar.

wijkraden
buurtonderzoek
wijkagenten
luisteren naar
betrokkenen

Lier & Ko
Buurt betrekken door middel van wijkradenwerking.
Waarnemingen ter plaatse door buurtonderzoek.
Wijkagenten zijn meestal ook een interessante bron van informatie.
Allerbelangrijkste is het luisteren naar de mensen die erbij betrokken zijn.
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Geen afsluiting van gas en elektriciteit, zeker niet in de
winter en een pro-actieve werking van de LAC’s.
De werking van het LAC (Lokale Adviescommissie) in Lier dient
geherwaardeerd te worden! Gaat uw partij hiermee akkoord?
Alle partijen sluiten zich hierbij aan, behalve CD&V, zij hebben een eigen
mening hierover.

eenduidigheid en
doorzichtigheid
in besluitvorming
LAC

CD&V
Naar onze ervaring werkt het LAC goed. Misschien moet er naar
de toekomst meer eenduidigheid en doorzichtigheid komen in de
besluitvorming van het LAC. Het is moeilijk te aanvaarden dat de
besluitvorming afhankelijk is van welke mensen er in het LAC zetelen.
Welke inspanningen wil u ondernemen om ervoor te zorgen dat
mensen met energieproblemen beter begeleid en opgevolgd worden
door het LAC (Lokale Adviescommissie)?

via welzijnsorganisaties aansporen

helpen energiekost te doen
dalen

renovatie slechte
woningen

VLD
Door informatie te verstrekken en mensen via welzijnsorganisaties
aansporen om hun probleem kenbaar te maken.
Groen!
Iedereen heeft recht op een minimum aan energie voor de verlichting en
verwarming van haar of zijn woonst.
Lokale besturen moeten mensen niet alleen helpen energieschulden
af te betalen. Ze moeten vooral helpen om de energiekost te doen
dalen, zeker bij gezinnen met lage inkomens en/of met een uitkering,
die bovendien vaak in slecht geïsoleerde huizen wonen. Het oplossen
van energiearmoede vraagt een grondige aanpak van de vele slechte
woningen door sociale stadsvernieuwing en grondige renovatie.

adviescommissie
herwaarderen

Vlaams Belang
Ik wist niet dat er in Lier zo’n adviescommissie werkzaam was.
Waarschijnlijk dient ze dus wel te worden geherwaardeerd.
Het recht op energie is natuurlijk evident, maar ook dat behoort niet direct
tot de lokale bevoegdheden.

overleg nodig

CD&V
Hier is eerst en vooral overleg nodig met de mensen die deze problemen
hebben. De grote vraag is hoe zij een aantal dingen ervaren.

huisbezoeken
afsluiten laatste
optie

NV-A
Sinds de liberalisering van de energiemarkt op 1 juli 2003 is de rol van
de lokale adviescommissie wat onzeker. Vanaf genoemde datum zijn er
verschillende energieleveranciers. De NV-A vindt het wel essentieel dat
er huisbezoeken worden verricht bij een onderzoek én dat afsluiten een
allerlaatste optie is die enkel genomen wordt bij manifeste onwil.
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Het OCMW en de schepen voor sociale zaken moeten in dergelijke
dossiers hun verantwoordelijkheid opnemen.

geen plannen
werking LAC’s
herbekijken

dossiers afzonderlijk behandelen
bouw sociale
woningen energiebesparende
materialen

Lier MM
Wij hebben nog geen concrete plannen.
Lier & Ko
De nieuwe energieleveranciers hebben de energieprijs duidelijk niet
verlaagd, waardoor veel mensen betalingsproblemen hebben.
Energie is een grondrecht voor iedereen, dus kan men niet zomaar
de energietoevoer afsluiten. Toezicht is noodzakelijk om misbruik te
voorkomen, want “onwil” mag niet beloond worden. Om dit te garanderen
zou men de werking van de LAC’s moeten herbekijken.
Informatie en brieven moeten eenvoudig en verstaanbaar zijn, zodat de
mensen verstaan wat er gebeurt.
De LAC’s mogen niet aan de lopende band dossiers beoordelen. Ze
zouden elk geval afzonderlijk moeten behandelen, het gaat tenslotte om
mensen.
Bij het verbouwen van sociale woningen zou men energiebesparende
materialen kunnen gebruiken
Welke middelen/mensen zou u inzetten omdat mensen in Lier recht
op energie kunnen hebben?

allerhande instellingen

VLD
Via sociale verenigingen en instellingen, OCMW, huisvestingsmaatschappij.

taken LAC herdefiniëren

NV-A
Het lijkt ons aangewezen de taken van de LAC duidelijke te herdefiniëren
en te preciseren.

OCMW voortrekkersrol

Lier MM
Het OCMW moet een voortrekkersrol blijven spelen.

budgetbegeleiding, energiebon

Lier & Ko
Budgetbegeleiding bij OCMW.
Energiebons voor mensen in nood.
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Gelijke onderwijskansen voor iedereen
Ieder kind in het onderwijs moet gelijke kansen krijgen!
Alle partijen gaan hiermee akkoord.
Hoe wil uw partij er concreet voor zorgen dat alle kinderen en
jongeren gelijke kansen krijgen in het onderwijs? Wat zijn jullie
prioriteiten?

kosten verlagen
extra ondersteuning
samenwerking
tussen gemeente
en onderwijsinstellingen

opvang
respect andere
culturen
taalvaardigheid
verkeersonveilige situatie rond
scholen
onderwijs poliek
neutraal

gelijke kansenonderwijs afschaffen

volledig kosteloos
aanleren neder-

VLD
Door de kosten te verlagen, extra ondersteuning voor “zorgkinderen” in het
algemeen.
Groen!
Voor Groen! is onderwijs een voorbereiding op het dagelijkse leven in de
maatschappelijke werkelijkheid. Daarnaast is het een van de belangrijkste
middelen om kansarmoede tegen te gaan.
Lokale samenwerking met andere scholen over de onderswijsnetten heen
is noodzakelijk om te komen tot een afbouw van concentratiescholen.
Gemeenten beperken zich niet tot het basis en secundair onderwijs, maar
geven in hun beleid ook een plaats aan hoge scholen.
De samenwerking tussen de gemeenten en de centra voor volwassenenonderwijs en de basiseducatie wordt verder uitgebouwd en ondersteund.
Voor Groen! is een kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang essentieel.
Deze moet bereikbaar en betaalbaar zijn.
Het onderwijs moet voor Groen! blijk geven van respect voor andere
culturen.
Taalvaardigheid is de sleutel tot emancipatie en participatie in het
onderwijs en de samenleving.
De gemeente biedt oplossingen voor de huidige verkeersonveilige situatie
naar/van en rond scholen.
Vlaams Belang
Het onderwijs (behalve de kunsthumaniora) is echter geen gemeentelijke
bevoegdheid.
Wat ons betreft moet het onderwijs niet alleen voor iedereen toegankelijk
zijn, het moet ook - en dat is een heel andere invalshoek - politiek neutraal
zijn.
Initiatieven zoals het ‘gelijke onderwijskansendecreet (GOK)’ zijn dit,
ondanks hun mooie naam, echter niet en moeten dan ook worden
afgeschaft.
NV-A
Het leerplichtonderwijs moet volledig kosteloos zijn. Enkel zo kunnen
sociale achterstelling en schoolse kansarmoede bestreden worden.
Daarnaast is het correct aanleren van de Nederlandse standaardtaal een
belangrijke hefboom voor verdere maatschappelijke democratisering.
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communicatie
bijpassing facturen
krachten bundelen in onderwijsplatform

naschoolse opvang
schoolstadsfonds

dag van de
Lierse student

elk kind naar
school
schoolafwezigheden vermijden
geen dure
schoolreizen
peter/meter aanstellen

Lier MM
Er zijn al initiatieven vanuit de Vlaamse overheid, maar communicatie
met de scholen is van groot belang. Wij willen er voor zorgen dat er een
bijpassing komt voor bepaalde facturen.
Lier leeft
Iedereen een gelijke kans geven in het onderwijs. Ook dat is
sociaal beleid. Lier Leeft wil dat onderwijsnetten, Centra voor
Leerlingenbegeleiding, vertegenwoordigers van het stadsbestuur en
andere partners hun krachten bundelen om dit waar te maken. In een
onderwijsplatform kunnen zij vraagstukken oplossen en een aantal
belangrijke thema’s op de kaart zetten.
Wij hebben alvast een agenda voor de eerste bijeenkomst van dat
platform klaar. Hoe kunnen we naschoolse opvang verbeteren? En
scholen aanzetten om zich om te vormen tot ‘brede school’ (dit is een
school die door bijvoorbeeld gebouwen open te stellen een duidelijke link
legt met de samenleving)? Kan de stad een schoolstadsfonds oprichten
om leerlingen die het financieel moeilijker hebben te helpen? Op welke
manier kunnen we diversiteitsproblemen in onze scholen aanpakken? Hoe
kunnen we op stadsniveau helpen bij studiekeuzebegeleiding? Kunnen we
een ‘Dag van de Lierse Student’ organiseren om studenten een dag lang
in de kijker te plaatsen?
Lier & Ko
Om gelijke kansen te waarborgen, moet je er eerst voor zorgen dat elk
kind naar school gaat:
l sensibiliseren
l opvoedingsondersteuning
Om een beter inzicht te krijgen in de schoolafwezigheden wil Lier & ko
nauw samenwerken met de schoolbesturen. Afwezigheden veroorzaken
immers op jonge leeftijd al een achterstand die moeilijk in te halen is.
Lier & Ko is geen voorstander van dure schoolreizen en uitstappen, want
zo ontstaat er een kloof tussen de thuisblijvers en de anderen. Wie zich
niet op zijn gemak voelt op school, zal zich minder goed inzetten, of zelfs
thuisblijven.
Een project opzetten waarbij een peter/meter zich ontfermt over kinderen
met taalachterstand.
Wat zijn jullie prioriteiten met betrekking tot gelijke
onderwijskansen?

lage kosten
kosteloos onderwijs
inclusief onderwijs
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VLD
Actief LOP en scholen stimuleren om de kosten laag te houden.
NV-A
De NV-A eist een volledig kosteloos Vlaams leerplichtonderwijs!
Zij vindt dat het buitengewoon onderwijs behouden moet blijven.
Daarnaast moet het wel mogelijk zijn te kiezen voor inclusief onderwijs,
mits voldoende draagkracht én een goede toegankelijkheid.
Een opwaardering van TSO en BSO en het teniet doen van het
“watervalsysteem” is meer dan ooit noodzakelijk. Daarnaast pleit de

opwaardering
TSO en BSO
volwaardig deeltijds beroepsonderwijs
onthaalklassen
taallessen
studiebeurzen
renteloze studielening
winkel schoolmateriaal
taalklassen
extra aandacht
geïntegreerd
onderwijs

NV-A ervoor om cultuur , talen en maatschappelijke vorming zo ruim
mogelijk aan bod te laten komen in die studierichtingen en moeter er een
daadwerkelijke ondersteuning van de promotiecampagnes voor het TSO
en BSO komen.
Tenslotte dient het deeltijds beroepsonderwijs eindelijk als volwaardige
onderwijsvorm te worden aanzien. Het alternerend leren principe van
halftijds leren op school en halftijds leren op de werkvloer dient meer dan
ooit centraal te staan.
De onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) moeten verder
uitgebreid worden.
DE NV-A wil dat er extra middelen worden vrijgemaakt voor het
taalonderricht aan allochtone nieuwkomers en aan oudkomers.
Optimalisatie van het stelsel van studiebeurzen voor het hoger
(inbegrepen het universitair) onderwijs
Er moet een systeem van renteloze studieleningen uitgewerkt worden (die
uiteraard zoals elke lening moeten worden terugbetaald). Studiebeurzen
zouden automatisch toegekend worden aan de rechthebbenden.
Lier MM
Eventueel een “winkel” waar ouders schoolmateriaal kunnen krijgen.
Lier & Ko
Taalklassen voor anderstaligen.
Extra aandacht voor nieuwkomers en leerlingen met leerachterstand,
zodat zij niet verloren lopen.
Scholen ondersteunen bij het organiseren van geïntegreerd onderwijs voor
mindervalide kinderen.
Wat moet de rol en inzet zijn van de stad Lier om gelijke
onderwijskansen te realiseren?

coördineren en
sensibiliseren

LOP en schoolopbouwwerk

OCMW tussenkomst
info aan leerlingen over armoede

VLD
Coördineren en sensibiliseren.
CD& V
Het is moeilijk om een plaatselijk antwoord te geven. Onderwijs is
nu eenmaal een Vlaamse materie. De stad Lier heeft geen eigen
dagonderwijs meer en heeft dan ook weinig impact op deze materie. Het
LOP en schoolopbouwwerk ondersteunen is een mogelijkheid. Volgende
zaken bestaan reeds: sociaal tarief voor de kinderopvang, betoelaging
voor studiekosten voor kinderen van leefloontrekkers
NV-A
OCMW en stad Lier hebben instrumenten in handen. Zo kan het OCMW na beoordeling door de maatschappelijk werker - tussenkomsten voorzien
in de schoolkosten, met een focus op bepaalde categorieën OCMWcliënten. Op vraag van scholen geeft het Liers OCMW info aan leerlingen
rond armoede in Lier, de werking van een OCMW, ...
Het onderwijsopbouwwerk dat vzw prisma voor stad Lier organiseert,
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goedkope tarieven
gratis toegang

bijpassen
subsidies
inzetten leerkrachten
studiebeurzen
samenwerken
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bevordert gelijke kansen voor iedereen. Zij ondersteunen de kinderen en
hun ouders in de contacten met de school, stimuleren huistaakbegeleiding
aan huis,...
Onderwijs is een belangrijke sleutel om de armoedespiraal te doorbreken.
Daarom willen we de drempels, waaronder de financiële, wegwerken.
Leerplichtonderwijs moet daadwerkelijk kosteloos worden voor alle
kinderen. Dit kan bijvoorbeeld door goedkope tarieven voor het gebruik
van infrastructuur waarvan de stad eigenaar is of waarin de stad
participeert (zwembad en sporthal = probleem zwembad door PPS met
privépartner) of gratis toegang voor scholen tot de stedelijke musea.
Gratis openbaar vervoer voor kinderen van en naar school voor kinderen
in het leerplichtonderwijs
Wie de schoolkosten niet kan betalen, kan van de stichting Emma de
Prince een financiële tussenkomst krijgen. De aanvraag verloopt via de
maatschappelijk werker van het CLB
Lier MM
Bijpassen waar andere maatregelen niet afdoende zijn.
Lier & Ko
Subsidies voor bijscholing.
Inzetten van leerkrachten voor kansarme leerlingen.
Wijzen op mogelijkheden van studiebeurzen.
Meer samenwerken met de scholen.
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Sociaal woonbeleid
Alle Lierenaars hebben recht op een goede en betaalbare woning!
Alle partijen gaan hiermee akkoord.
Zo ja, Welke inspanning wil uw partij nog ondernemen om het sociaal
woonbeleid verder uit te bouwen?

verhuurcircuit
uitbreiden
maximumfactuur
meer sociale
woningen
renovatiepremies
kleinschalige
wijkprojecten

VLD
Het sociaal verhuurcircuit uitbreiden en sociale woningbouw stimuleren via
nog te ontwikkelen OCMW initiatieven.
Groen!
Maximumfactuur voor huur.
Gemeenten zorgen mee voor betaalbaar wonen. Dit wil zeggen dat er
meer sociale woningen moeten komen voor de laagste inkomens,
Renovatie actief steunen is belangrijk.
De gemeente kan als aanvulling op premies van hogere overheden ook
eigen renovatiepremies uitkeren.
Meer sociale woningen zijn nodig.
Drastische uitbreiding van het aantal sociale woningen. Groen! wil het
aanbod van kwalitatieve sociale huisvesting verhogen en de wachtlijsten
verminderen, met nadruk op kleinschalige wijkprojecten.
Er moet een hechte samenwerking komen tussen woon-en welzijnsbeleid
wat betreft de opvang van thuislozen, asielzoekers, mensen zonder
papieren,...
Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers moeten aan minimale
kwaliteitseisen beantwoorden.

huisjesmelkerij
aanpakken
SVK uitbreiden
depolitisering
sociale huisvestingssector
wachttijden verkorten

Groen! pleit voor een duidelijk beleid dat racisme en uitsluiting op de
huurmarkt tegen te gaat. Personen van een andere origine, personen met
een precair verblijfsstatuut, mensen zonder papieren of personen met
een vervangingsinkomen worden vaak geweigerd en worden makkelijker
slachtoffer van huisjesmelkerij.
Kandidaat huurders worden onder andere via het gemeentelijk woonloket
ingelicht over hun rechten, eigenaars moeten aangesproken worden op
hun plichten.
Er is nood aan strikte maatregelen tegen huisjesmelkerij.
De werking van sociale verhuurkantoren wordt uitgebreid.
Vlaams belang
In de eerste plaats pleiten we voor een volledige depolitisering van de
sociale huisvestingssector.
Het stadsbestuur en het OCMW moeten, in samenwerking met de Lierse
Maatschappij voor huisvesting (LMH), op korte termijn een ernstige
inhaalbeweging doen om de wachttijden voor sociale woningen aanzienlijk
19

noodopvang

bouwrijpe gronden
band met Lier

woonpremie’s

te verkorten. Dit gebeurt onder meer door de uitbreiding en het beter
onderhouden van het eigen patrimonium. OCMW-woningen moeten niet
alleen beter worden onderhouden, ze moeten ook tot meer comfortabele
woningen worden ingericht,wat vaak in eigen beheer en met weinig geld
mogelijk is. Het ter beschikking stellen van woningen mag enkel gebeuren
op basis van objectieve criteria. Er moet in noodopvang worden voorzien
voor personen die plotseling geen woning meer hebben.
Belangrijke bijkomende inspanningen kunnen nog door het stadsbestuur
worden gedaan. We pleiten bijvoorbeeld voor het ter beschikking
stellen van bouwrijpe gronden om de huurprijzen te drukken. Bij
het toewijzingsbeleid van sociale woningen zijn we van mening dat
verzoekers, die al op een of andere manier een band hebben met Lier of
Hooikt, recht hebben op voorrang.
CD&V
Woonpremies voor renovatie, de woonraad ondersteunen en meer impact
geven.
Goed gronden en pandenbeleid.

uitbreiding aanbod

NV-A
Bij het opstarten van nieuwe sociale woonwijken moet het komen tot een
mix van huur en koopwoningen voor jonge gezinnen en alleenstaanden.
Het moet gaan om eengezinswoningen met een tuintje, betaalbaar voor
deze doelgroep.
Woonprojecten moet steeds getoetst worden aan de draagkracht
van de omgeving (parkeren, mobiliteit). Voor inbreidingsprojecten
dient een woningdichtheid worden opgelegd die overeenkomt met de
draagkracht van de buurt. Toch is het belangrijk om werk te maken van
wooninbreidingsgebieden om jonge mensen in Lier/ Koningshooikt te
houden en om nieuwe jonge gezinnen aan te trekken. Bijvoorbeeld maak
van de huidige stadsmagazijnen een gezellige woonbuurt voor gezinnen
met betaalbare kavels, met verfraaiing van de wijk het Looks.
Andere reeds bestaande projecten dienen te worden verdergezet en
indien noodzakelijk en financieel, mogelijk verder uitgebreid.
Het onderhouden en uitbreiden waar nodig van het huidige aanbod is voor
de NV-A een must.
De NV-A wil meer middelen en personeel vrij maken om de huisjesmelkerij
te bestrijden. Er moet ook werk gemaakt worden van de strijd tegen
leegstand en verkrotting door controle en het opleggen van een heffing. Er
is ook vraag naar een éénloketsysteem, dat het contactpunt is voor advies
en begeleiding i.v.m. woonaanpassing.
Voor senioren wil de NV-A de keuzevrijheid inzake wonen respecteren
door het stimuleren van enerzijds ‘meegroeihuizen’ (woningen die
later met een minimum aan kosten kunnen aangepast worden) of
‘kangaroewonen’ (een grote woning ingedeeld in 2 wooneenheden, waar
de huurder eventueel een deel van zijn huur betaald in de vorm van hulp
aan een bejaarde) en anderzijds een uitbreiding van het beperkte aanbod
van serviceflats en rusthuizen.

woonwinkel herwaarderen

Lier MM
Alle mogelijke subsidies aanspreken. De woonwinkel herwaarderen en
nauw laten samenwerken met het OCMW.

mix huur- en
koopwoningen

jonge mensen
behouden

huisjesmelkerij
bestrijden
senioren zelf
laten kiezen
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meer sociale
woningen
huursubsidies

verder durven
gaan

gelijkheid
betaalbaar
begeleiding
plaats voor jongeren reserveren
mix

één loket voor
alle diensten
één sociaal huis

Lier LEEFT
Het recht op wonen geldt helaas niet voor iedereen in Lier en
Koningshooikt. De cijfers van de wachtlijsten van de sociale
huisvestingsmaatschappij en het sociaal verhuurkantoor liegen er niet om.
Er is in Lier dringend nood aan bijkomende sociale woningen. Omdat dat
probleem zich in heel Vlaanderen stelt, en de centen beperkt zijn, zullen
we creatief moeten zijn. In afwachting van nieuwe sociale woningen, kan
de stad bijvoorbeeld met huursubsidies werken. Via zo’n subsidie kunnen
mensen die recht hebben op een sociale woning, een gewone particuliere
woning huren. De stad past het verschil bij. Verder kan een OCMW
zich ook afvragen of het in deze situatie van absolute schaarste wel te
rechtvaardigen is dat OCMW-woningen nog aan marktprijzen worden
verhuurd.
De stad moet niet enkel doen wat nodig is, maar ook verder durven gaan.
Lier & Ko
Lier & Ko wil gelijke kansen voor iedereen, met gelijke rechten en plichten.
Lier & Ko wil dan ook meer:
• Betaalbare woningen.
• Begeleiding bij woningonderhoud.
• Toezien of men problemen aan woning tijdig meldt.
In samenspraak met de huisvestingsmaatschappij willen we een aantal
plaatsen reserveren voor jongeren.
Bij het toewijzen van sociale woningen moet men toezien op een goede
mix van alle bevolkingsgroepen.
Bestaande panden niet laten verloederen.
Verouderde woningen aanpassen.
Leegstand wegwerken.
Één loket voorzien: alle diensten huisvesten achter één deur, zodat
mensen met al hun problemen terechtkunnen op één adres.
Één sociaal huis, zodat alle sociale diensten/actoren op hetzelfde adres
gevestigd zijn:
• handig voor de burger
• bevordert samenwerking tussen de verschillende diensten/actoren
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Weetjes, vragen en antwoorden over het stemmen!
Moeten wij in Lier met de computer gaan stemmen?

potlood en papier

Nee, in Lier stemmen we nog net als vroeger met potlood en papier.
Hoe lang zijn de stembureaus open?

8u tot 14u

De stembureaus zijn open van 8 tot 14 uur.
Voor de eerste keer stemmen.

automatische
oproep

Als je voldoet aan alle andere kiesvoorwaarden word je automatisch
opgeroepen door je gemeente.
Ik heb nog geen oproepingsbrief ontvangen om te gaan stemmen.
Moet ik me daar zorgen over maken? Zoja, vanaf wanneer?

15 dagen op
voorhand
afhalen gemeentebestuur

In principe moeten alle oproepingsbrieven en de daarbij gevoegde
verklarende brochure uiterlijk 15 dagen voor de verkiezingen opgestuurd
worden aan elke kiezer. De kiezer die geen oproepingsbrief heeft
ontvangen, kan deze afhalen bij het gemeentebestuur tot op de middag
van de dag van de verkiezingen.
Op 1 september verhuis ik. Waar moet ik gaan stemmen? In mijn
nieuwe of oude gemeente?

voor of na 1 augustus

De kiezerslijst wordt in iedere gemeente op 1 augustus 2006 opgesteld.
Indien je verhuist na deze datum dien je te gaan stemmen in de gemeente
waar je was ingeschreven op 31 juli 2006.
Is de stemming geheim?

geheime stemming

Ja, ze kunnen nooit achterhalen voor wie je gestemd hebt.
Wat is het verschil tussen blanco stemmen en ongeldige stemmen?
Zijn dergelijke stemmen toegelaten?

geen enkele
stem
verschillende
lijsten

Blanco stemmen bestaat erin geen enkele stem uit te brengen voor
een bepaalde kandidaat of lijst. Een ongeldige stem is een stem die
onregelmatig is, bijvoorbeeld omdat de kiezer op meerdere, verschillende
lijsten gestemd heeft.
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In het stemhokje heb ik me vergist. Kan ik mijn stem nog aanpassen?
Kan ik een nieuwe formulier krijgen?
1 formulier

Nee, lees je stem goed na, alvorens je jouw brief in de brievenbus steekt.
Mijn twee vrienden zijn kandidaat op verschillende lijsten. Is het waar
dat ik niet voor hen allebei kan stemmen?

1 lijst stemmen

Het is niet toegelaten op verschillende lijsten te stemmen.
Mag ik in het stemhokje mijn 17-jarige dochter meenemen zodat zij ziet
hoe de echte stemprocedure werkt?

alleen in stemhokje

De toegang tot het stembureau is beperkt tot de leden van het
stembureau, de getuigen en de kiezer voor de tijd die nodig is om
zijn stem uit te brengen. Omwille van de mogelijke schending van het
stemgeheim is het dan ook niet toegestaan dat men met twee in het
stemhokje gaat om een stem uit te brengen, tenzij de uitzonderingen die
voorzien voor bepaalde categorieën van kiezers.
Politiek interesseert me niet. Ben ik verplicht te gaan stemmen?

verplicht stemmen

In België is de stemming verplicht. Binnen de acht dagen na de
afkondiging van de namen van de verkozenen maakt de Procureur des
Konings de lijst op van de kiezers die niet aan de stemming hebben
deelgenomen en wiens verschoning niet is aangenomen. De kiezer
die niet aan zijn stemplicht heeft voldaan, moet door een eenvoudige
oproeping voor de politierechtbank verschijnen, die uitspraak doet zonder
dat er een beroepsmogelijkheid is. Hierbij dient opgemerkt te worden
dat de stemplicht automatisch geldt voor de Belgen, maar ook voor de
niet-Belgen die de erkenning van de hoedanigheid van kiezer bekomen
hebben.
Aan wie kan ik volmacht geven?

geen beperking

U kunt een volmacht geven aan eender welke gemeenteraadskiezer. Er
is geen beperking meer tot familieleden, zoals die vroeger bestond. Het is
zelfs zo dat de persoon aan wie men een volmacht geeft niet in de gemeente
moet wonen, waar hij de stem via volmacht moet uitbrengen. Wel kan
één persoon niet meer dan één volmacht krijgen. En bovendien moet de
mandataris zijn stem uitbrengen in het stembureau waar de volmachtgever
normaal moet gaan stemmen.
Ik werk elke zondag en heb geen enkele vertrouwenspersoon die
zou kunnen gaan stemmen voor mij. Kan ik dan vrijgesteld worden?
Dien ik bepaalde stappen te ondernemen en een bepaalde instantie te
informeren?

24

verplaatsingskosten

gewettigde onthouding

In principe moet je gaan stemmen. Indien je in een andere gemeente werkt
dan diegene waar je moet gaan stemmen, dan zijn je verplaatsingskosten
ten laste van de gemeente waar je moet gaan stemmen. Indien je niet
bent kunnen gaan stemmen en geen volmacht hebt gegeven, schrijf je
best zo snel mogelijk naar de vrederechter van je kanton en leg je uit om
welke redenen je niet hebt kunnen stemmen, vergezeld van alle nodige
documenten. De vrederechter heeft weliswaar het recht te beslissen wat al
dan niet kan beschouwd worden als een gewettigde onthouding.
Kan ik van mijn zoon, die voor mij bij volmacht gaat stemmen, eisen
dat hij me een attest voorlegt dat aantoont dat hij gestemd heeft zoals
ik het hem gevraagd heb?

stem geheim

Neen, eens je hem een volmacht hebt gegeven, kan hij vrij zijn stem
uitbrengen en is zijn stem geheim.
Bron: http://www.brusselseverkiezingen2006.
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Ons Gedacht

Vereniging waar armen het woord nemen
Kluizestraat 37
2500 Lier
Telefoon: 03 488 22 72
Ons Gedacht is de ‘Lierse Vereniging waar armen het woord nemen’.
Samenlevingsopbouw (voorheen PRISO) ondersteunt Ons Gedacht. Je vindt ons in
de Kluizestraat 37 te Lier.
Iedere dinsdag tussen 11u. en 13u. ben je welkom in ons praatcafé voor een tas
koffie, een luisterend oor of een gezellige babbel. Twee keer per maand komen we
op dinsdagavond bijeen in de Kluis om te praten over wat we aan de armoede in Lier
zouden veranderd zien. Momenteel werken we vooral rond armoede en onderwijs.
We starten de avond met een gezellige broodmaaltijd.
Heb je zin om erbij te zijn ? Dan ben je van harte welkom…
Wil je meer weten over onze werking ? Of wil je reageren op de nieuwsbrief? Bel dan
naar Kristof, Bart of Magda op het nummer 03 488 22 72 of kom gewoon langs.

Mailen kan op:
			
			

kristof.daems@samenlevingsopbouw.be
bart.ketelslegers@samenlevingsopbouw.be
magda.hendrickx@samenlevingsopbouw.be

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw ondersteunt mensen
in armoede om basisrechten effectief te realiseren. Dit doen we in
samenspraak met het lokale beleid. Samen gaan we voor een socialer
Lier …
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