Lier Woonplezier

Minder

Doorgaand Verkeer

Meer

Spelen, Wonen,
Terrassen, Groen,
Winkelen, Leven,
Kuieren, Kinderen,
Rust, Ontmoeten,
Lucht, Ruimte,
Plezier
n
Word fa book!
op Face

www.lierwoonplezier.be

Beste Lierenaar,
Bij een nieuw jaar horen goede voornemens. De werken op de ring zijn klaar, de tijd is rijp om het doorgaand en
circulerend verkeer uit de stadskern te houden en fietsers en voetgangers meer ruimte te geven .
Daarom heeft Lier Woonplezier het plan “Leefbaar Lier” opgesteld. Dit plan moet zorgen voor de veranderingen waar
Lier zo naar snakt.
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Het doorgaand verkeer - verantwoordelijk voor een belangrijk gedeelte van de luchtvervuiling en van het
verkeersinfarct in de binnenstad - wordt geweerd door het gebruik van slimme camera’s. Lierenaars die binnen de
ring wonen kunnen nog steeds door de stad rijden. Zij moeten niet omrijden.
Alles in Lier blijft bereikbaar met de auto. Lierenaars die buiten de ring wonen en bezoekers nemen via de ring
de juiste invalsweg (poort).
Een voorstel dat het busverkeer in het centrum met 30% beperkt zonder comfortverlies voor de gebruikers.
Geen busverkeer door de Antwerpsestraat tijdens de winkeluren. Het busverkeer heen en terug over de Grote
Markt wordt beperkt.
Faciliterende zaken om Leefbaar Lier te ondersteunen: schoolstraten, fietsstraten, vlotte fietsverbindingen van
het centrum naar alle Lierse wijken en Koningshooikt, Blue-bikes, randparkings…

Aan alle Lierenaars vragen wij dit plan een kans te geven. Mobiliteit is voor een groot stuk een gewoonte. En om goede
gewoontes aan te kweken is een goed mobiliteitsplan noodzakelijk.
Als Lierenaars zijn we een deel van de oplossing. Hebben we echt wel zo vaak die auto nodig? In Lier is haast alles
in de buurt te vinden, met de fiets of te voet ben je er vaak sneller dan met de auto. Je vindt de beste kwaliteit bij de
middenstand en de zaterdagmarkt, horeca, een rijk verenigingsleven, goede scholen, een ziekenhuis, cultuur, recreatie
op de vesten en zoveel meer.
Geloof je ook in een stad op maat van mensen, en wil je er positief voor gaan, hang deze affiche dan aan je raam.
Bedankt!
Lier Woonplezier vzw

Legende

Het hele plan Leefbaar Lier
kan u bekijken op
www.lierwoonplezier.be

Slimme camera
Doorgang voor bewoners binnen
de ring en hulpdiensten
Slimme camera
Doorgang voor vergunningshouders en hulpdiensten

Waterpoortstraat

Geen doorgang

Blokstraat

Fietsstraat

Predikherenlaan
Antwerpsestraat

Gewijzigde richting

De Heyderstr.

Grote Markt

Kapucijnenvest

Kan. Davidlaan

Rechtestraat

Gasthuisvest

Berlarij

Lier Woonplezier heeft geen politieke voorkeur en bestaat uit vrijwillige Lierenaars met
eenzelfde visie over de toekomst van een bruisend, mooi en aantrekkelijk Lier.

Lier Woonplezier
Vu: Liesbet Claes, Predikherenlaan 68, Lier.

