Auto: Laura Beggs; spelende kinderen: Benni (The Noun Project)
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Beste Lierenaar,

Lier Woonplezier

De verkeerssituatie die het huidige stadsbestuur in februari invoerde, moest een ‘bereikbare en autoluwe’
binnenstad creëren met een verdeling van de ‘lasten en lusten’ over alle straten en bewoners. Maar
strookt dat streefdoel wel met de realiteit?
-

In bepaalde woonstraten passeren tot zevenhonderd auto’s per uur en slechts een vijftal fietsers.
In vele eenrichtingsstraten rijden auto’s tegen de richting in.
Het aantal automobilisten dat te snel rijdt, neemt elke maand toe.
Woonstraten, voetpaden en de nog nieuwe markt worden kapotgereden.
Uitlaatgassen tasten onze prachtige monumenten versneld aan.
De onveilige verkeerssituaties zijn zeer talrijk.
Het hele centrum ondervindt geur- en lawaaihinder.

Daaruit blijkt de vernietigende impact van het huidige drukke autoverkeer op de leefbaarheid van onze
binnenstad en op haar voetgangers- en fietsverkeer.
De lasten zijn dus enorm toegenomen.
Maar wat met de lusten? Wat met de belofte om geen ‘Lierse snelweg’ te maken van de woonstraten? We
zijn nu enkele maanden verder … Is dit dan de kracht van verandering?
Voetgangers, fietsers en kinderen moeten weer een plaats krijgen in onze stad!
Onze binnenstad mag niet onleefbaar worden door een almaar toenemende verkeersdruk!
Ons stadsbestuur staat toe dat koning auto weer regeert en laat voetgangers, fietsers en kinderen aan
hun lot over . Gezinnen die ervoor kozen om in de Lierse binnenstad te wonen komen bedrogen uit .
Sommige inwoners in de getroffen straten overwegen zelfs te verhuizen.
Hoe moeten kinderen opgroeien langs de nieuwe ringweg? Mag de leefbaarheid van een binnenstad
opgeofferd worden aan een schijnbare bereikbaarheid voor koning auto?
In de Lierse binnenstad moet het autoverkeer beduidend verminderen en moeten de woonkwaliteit en de
zwakke weggebruiker weer voorrang krijgen.
Daarom organiseert Lier Woonplezier een FIETSTOCHT!

Fiets op zaterdag 8 juni mee voor een leefbare binnenstad!
We vertrekken om 14.00 uur aan de vesten ter hoogte van
de Frederik Peltzerstraat.
U kunt ook uw steun betuigen door deze affiche aan uw raam te hangen en zo samen met ons de beleidsvoerders vragen om te kiezen voor een duurzame strategie en een beleid met visie.
Bedankt!
Lier Woonplezier
www.lierwoonplezier.be
Lier Woonplezier heeft geen politieke voorkeur en is een vereniging van Lierenaars met eenzelfde visie over de
toekomst van een bruisend, mooi en aantrekkelijk Lier. Helaas beschikken we slechts over beperkte financiële
middelen. U kunt steunend lid worden door een vrijwillige bijdrage te storten op het rekeningnummer BE45 9730
8947 8389
V.u.: Liesbet Claes, Predikherenlaan 68, 2500 Lier

