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Verslag Open Seniorenraad 29 mei 2017 

 
 
Bij het begin van deze legislatuur hebben we 
vanuit de seniorenraad aan het stadsbestuur 
een memorandum overhandigd: een document 
waarin we onze aandachtspunten kenbaar 
hebben gemaakt. Nu even voorbij halfweg deze 
legislatuur, hebben we dit document 
vergeleken met het meerjarenplan van de stad 
en het OCMW om te kijken wat er ondertussen 
gedaan is en wat er nog kan verbeterd worden. 
 
Vanuit de seniorenraad willen we daarop verder 
werken en nodigen we graag ook de schepenen 
uit om hun beleid (ic toegespitst op senioren) te 
komen toelichten en om vragen van Lierse 
senioren te beantwoorden.  
 
Na een eerste open seniorenraad in november 
2016, vond op 29 mei 2017 een tweede 
seniorenraad plaats. 
 
Op deze tweede open seniorenraad waren zo’n 
40 personen aanwezig.  
 
 
 

 
 

vragen naar e-mail telefoon datum 
Hilde Stroobants hilde.stroobants@ocmwlier.be 03 491 67 76  

uw bericht van ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n)  
  

 
 

  

 



 

Deze vier schepenen kwamen op deze open vergadering aan bod: 
 

 Bert Wollants, schepen van Openbare ruimte en mobiliteit 

 Lucien Herijgers, schepen van Economie, natuur en milieubeheer,  afvalbeheer en duurzame 
ontwikkeling 

 Ivo Andries, schepen van sport, cultuur, onderwijs en bibliotheek 

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

 
Dhr. Bert Wollants lichtte gedurende een half uur zijn beleid toe inzake Openbare ruimte en 
mobiliteit. Aansluitend werden vele concrete vragen gesteld aan de schepen, metname over 
aandacht voor (blauwe schijf vs betalende) parkeerplaatsen, veilige verplaatsingsmogelijkheden 
voor fietsers, parkeerplaatsen voor gehandicapten (oa aan de Dungelhoeff en het station), de 
heraanleg van het dienstencentrum De Waaier en waarborg voor de toegankelijkheid hierbij, 
voorbehouden parkeerplaatsen aan DC De Waaier en lang-parkeer-plaatsen in Koningshooikt, 
slechte leesbaarheid nieuwe straatnaamborden, … 
Opmerkingen aangaande infrastructuur, slechte voetpaden, … kunnen steeds doorgegeven worden 
aan de stad Lier via de website of via deze rechtstreekse link: 
http://www.lier.be/IK_WIL/Ik_meld/Ik_heb_een_melding 
De vraag aangaande plaspunten wordt opgenomen door de seniorenraad én de LAT en is gekoppeld 
aan het dossier rond de app OnWheels. 
 
Aansluitend kwam Dhr. Lucien Herijgers, schepen van Economie, natuur en milieubeheer,  
afvalbeheer en duurzame ontwikkeling meer toelichting geven en vragen beantwoorden aangaande 
zijn beleid. Extra aandacht werd vanuit de senioren gevraagd voor de papierophaling in de 
winkelstraten op maandag (waardoor deze zaterdag op straat gezet worden en zondag wegwaaien), 
de toegang tot de hondenweide, het maaien van hoog gras en het bermenplan. Ook werd de vraag 
gesteld om de OCT containers voldoende te blijven controleren, want vaak pannes en sluikstorten. 
 
Dhr. Ivo Andries lichtte daarna als schepen van sport, cultuur, onderwijs en bibliotheek, enkele 
thema’s toe aangaande senioren binnen zijn beleid. Hierbij werd door de aanwezigen blijvend extra 
aandacht gevraagd voor laagdrempelige, betaalbare vorming op maat van senioren. Ook het 
vervoersprobleem van senioren bvb naar de seniorennamiddagen in CC De Mol wordt naar voor 
geschoven als aandachtspunt. Samenwerking tussen de stad, het OCMW, de dienstencentra en 
prive-partners (ic serviceflats) wordt als mogelijkheid aangegeven door senioren om een ruimer en 
aangepast cultuuraanbod te bieden. 
 
Dhr. Rik Verwaest, schepen van jeugd, erfgoed, musea, toerisme, evenementen, gezinsbeleid en 
kinderopvang, kwam als laatste aan bod en gaf naast een algemene toelichting van zijn beleid ook 
meer toelichting omtrent de evolutie naar een nieuw stadsmuseum. Enkele senioren vragen de kans 
om inspraak te kunnen geven in het nieuwe concept (toegankelijkheid, senior- en kind-
vriendelijkheid, klapstoeltjes, …) 
 
 
 

http://www.lier.be/IK_WIL/Ik_meld/Ik_heb_een_melding


 

Deze open seniorenraad was alleszins opnieuw erg interessant, zowel voor de aanwezige senioren 
als voor de schepenen. Er dient zeker een nieuw moment georganiseerd te worden om 
burgemeester Frank Boogaerts uit te nodigen. 
 
We sluiten af met de oproep aan het beleid van de stad Lier om blijvende aandacht te hebben voor 
de groep senioren in Lier. Tevens wensen we als seniorenraad actiever betrokken te worden bij het 
ontwikkelen van het beleid in de stad Lier, en geven we graag adviezen omtrent beleidspunten die 
senioren aangaan ! 
 
 
 

Volgende vergadering van de seniorenraad: donderdag 21 september 2017 om 10u  
 

Opgelet: de locatie van onze vergaderingen is gewijzigd ! we vergaderen voortaan in de 
Raadzaal van Stad Lier, Dungelhoeffsite, Paradeplein 2. Deze is bereikbaar via de ingang 

van het stadskantoor.  
 


