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Beste Lierenaar,
Enkele weken geleden stopten we reeds een briefje in je bus, vandaag komen we graag nog even bij je
terug.
Ondertussen werd onze mooie Grote Markt ingehuldigd. Tegelijkertijd werd er opnieuw doorgaand
verkeer toegelaten in onze stad. De autoluwe binnenstad is hiermee verleden tijd.
We merken dat de stad langzaam weer dichtslibt met autoverkeer en dat voetgangers en fietsers weer
hun tweederangsplaats van vroeger krijgen. Lier Woonplezier is van mening dat het anders en beter had
gekund.
Wij denken dat Lier een stad is die meer kan bieden dan de meeste andere provinciesteden. De
historische binnenstad met haar binnenwater zou een oase kunnen zijn voor haar inwoners, winkelpubliek en toerisme. Maar hiervoor moet volgens ons een mobiliteitsstrategie gevolgd worden met een
slimme toekomstgerichte en duurzame visie die voldoet aan volgende punten:
1.

Geen doorgaand verkeer door de stad, noch over de Grote Markt, noch door de woonwijken.
Zoniet wordt onze stad een alternatieve route voor sluipverkeer. In geval van moeilijkheden op de
ring zal dit in de hele stad nog sneller een verkeersinfarct veroorzaken.

2.

Autoverkeer (bestemmingsverkeer) moet via de ring en de juiste zijde de binnenstad vlot kunnen
bereiken en verlaten, zodat de stad gevrijwaard wordt van ronddolend autoverkeer.

3.

Fietsers, voetgangers en kinderen dienen een voorrangsrol te krijgen. Mindervalide mensen,
hulpdiensten, openbaar vervoer, taxi’s ... mogen in hun doorgang niet belemmerd worden.

4.

Voor verplaatsingen in de binnenstad dienen in de eerste plaats wandelen en fietsen
gestimuleerd te worden. Ondoordachte autoverplaatsingen moeten ontmoedigd worden.

Lier Woonplezier vraagt dat ook buiten de binnenstad consequent werk wordt gemaakt van een leefbare
en verkeersveilige omgeving met extra aandacht voor de zwakke weggebruikers. De problemen aan de
Mechelsesteenweg moeten in overleg met de schoolgemeenschap en het ziekenhuis worden aangepakt.
Het gewoon toelaten van doorgaand verkeer is echter geen goede oplossing.
Deel jij onze mening dat een autoluwe binnenstad aan Lier de meerwaarde geeft die ze verdient?
Hang dan deze affiche voor je raam en overtuig samen met ons de beleidsvoerders om te kiezen voor
een duurzame strategie en een beleid met visie.
Bedankt!
Lier Woonplezier
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