
Hoe gezond is de 
lucht in jouw straat?

Al dat autoverkeer door je straat, wat betekent dat voor de lucht die je 
inademt? Dankzij Curieuze Neuzen heb je nu een unieke kans om daar 
achter te komen.
Tot 20 maart kan je inschrijven om aan je woning of bedrijf een meetpunt 
te hangen, stel dus zeker niet uit en meld je nu aan! Deelname kost €10, 
maar Stad Lier en de Mobiliteitsraad engageren zich om Lierenaars die 
geselecteerd worden als meetpunt een centrumbon van €10 cadeau* te 
doen.

Ben je niet thuis bij de start of het einde van de meetperiode (28 april, resp. 
26 mei)? Misschien kan je afspreken met buren of kennissen om toch 
meetpunten in je straat te hebben?

Wil je graag deelnemen, maar is het voor jou financiëel lastig om de €10 
meteen op tafel te leggen? Neem contact op met info@lierwoonplezier.be 
en dan helpen we je graag uit de nood. Ook met andere vragen over deze 
luchtmeting kan je bij Lier Woonplezier terecht!

* Dit engagement geldt voor de eerste 100 geselecteerde meetpunten, dit is wellicht ook 
ongeveer het effectieve aantal meetpunten dat in Lier zal verdeeld worden.

Schrijf je nu in op
www.curieuzeneuzen.be

Lier Woonplezier
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