
WOORD VOORAF
In onze snel evoluerende maatschappij zijn digitalisering en automatisering niet meer weg te denken. Ook de stad Lier zet daarop in om de
Lierenaars en Hooiktenaars een moderne, performante en klantvriendelijke dienstverlening te kunnen bieden. Via digitale kanalen kan snel
ingespeeld worden op innovaties zodat inwoners steeds over up-to-date informatie beschikken en dat 24/24 uur. 

Bij een papieren infogids zoals deze Wegwijs ligt de nadruk daarom op het complementaire karakter. Deze tiende editie van de infogids Wegwijs
in Lier biedt een overzicht van de dienstverlening van Stad en OCMW Lier en fungeert als een leidraad. Uitgebreide informatie over producten
en diensten wordt in deze gids dus niet opgenomen. Daarvoor verwijzen we naar de verschillende websites en andere informatiekanalen van
Stad en OCMW Lier: www.lier.be, www.uitinlier.be, het infoblad De Peperbus, nieuwsbrieven, kalenders, folders en flyers, alsook digitale borden
en berichten op facebook en in de lokale media. Ook nieuwe informatiekanalen zoals BE-alert en Hoplr deden hun intrede. Het klantencon-
tactcentrum in het stadskantoor en het infopunt in het Sociaal Huis zijn voor inwoners hét aanspreekpunt bij vragen. 

In deze gids lijsten we eerst alle diensten van stad en OCMW op die zich in het stadskantoor of op een andere locatie bevinden. Je vindt er tel-
kens een beknopte omschrijving en alle contactgegevens: adres, telefoon, e-mailadres, website en openingsuren.

Bijkomende informatie staat daarna alfabetisch gerangschikt op trefwoorden. Zo lees je bijvoorbeeld de informatie over de ophaling van
papier en karton bij de letter A onder ‘Afval’. Voor meer informatie over niet-stedelijke voorzieningen, verwijzen we naar de instelling zelf. 
In de trefwoordenlijst vind je synoniemen of aanverwante begrippen met verwijzing naar het trefwoord waaronder de informatie staat.

Achteraan in deze gids vind je de samenstelling van de Gemeente- en OCMW-raad en het College van burgemeester en schepenen. Wens je
een gesprek met de burgemeester of een schepen, kijk dan even hoe je een afspraak met hem of haar kan maken. 

De adverteerders in deze gids zorgen ervoor dat we je deze uitgave gratis kunnen aanbieden.
Heb je nog vragen of suggesties? Geef dan een seintje aan het departement Externe communicatie, tel. 03 8000 351, communicatie@lier.be. 
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Voor informatie kan je terecht op www.lier.be of bij het klantencontactcentrum via info@lier.be en tel. 03 8000 300 

             of aan de balie van het stadskantoor, Dungelhoeffsite, Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier.

    i   meer info

    op afspraak

    thuisloket

    facebook

    instagram

Belangrijk !

Up-to-date informatie vind je steeds online. Omwille van de coronamaatregelen kunnen bijvoorbeeld openingsuren verschillen van
de informatie die je daarover in deze Wegwijs vindt. 



STAD EN OCMW LIER 
COMMUNICEERT 
Contactgegevens van Stad en OCMW Lier  
Stad en OCMW Lier, Dungelhoeffsite, Paradeplein 2 bus 1, 2500
Lier, 03 8000 300, info@lier.be

Lier online
Uitgebreide informatie of actueel nieuws inzake dienstverlening
van Stad en OCMW Lier vind je op :
- www.lier.be
- www.shoppeninlier.be
- www.uitinlier.be
- www.visitlier.be
- www.wzcparadijs.be
- lier.bibliotheek.be
- www.lokalepolitie.be
- rivierenland.hulpverleningszone.be

Volg ons op sociale media : facebook, linkedin, instagram,… 

Thuisloket  
Heel wat aanvragen kan je digitaal indienen via  het thuisloket op
de website www.lier.be. Via deze weg kan je 24 uur op 24 en 7
dagen op 7 verschillende formulieren aanvragen, invullen en elek-
tronisch versturen naar de stadsdiensten. Je hoeft daarvoor niet
naar het stadskantoor of Sociaal Huis te komen. 

In het thuisloket op www.lier.be vind je 
- een overzicht van alle producten van de stad met de nodige uit-

leg.
- online-formulieren waarmee je onmiddellijk een aanvraag kunt

doen. Je krijgt informatie over de verwerkingstijd die nodig is om
jouw aanvraag te behandelen en wat je eventueel nog in orde
moet brengen. De betrokken dienst brengt daarna je aanvraag
zo snel mogelijk in orde.

Meer info over deze producten vind je ook in deze gids bij ‘Dienst-
verlening: info van A tot Z’. Voor welke producten je een afspraak
dient te maken, welke je kan afhalen … lees je op www.lier.be. 

De peperbus en De peperbus kort 
Het stedelijke infomagazine ‘De peperbus’ informeert inwoners
over het stedelijk beleid, de realisaties van en de activiteiten in de
stad. Je vindt er ook een UiT-kalender voor de komende maand. Het

magazine verschijnt tweemaandelijks. Tussendoor brengt ‘De pe-
perbus kort’ up-to-date informatie en een UiT-kalender voor die
maand. Deze publicaties krijgen alle inwoners gratis in de bus. Je
kan alle edities online lezen op www.lier.be. 
i communicatie@lier.be of tel. 03 8000 351

Programma dienstencentra 
Je kan in Lier op 5 verschillende locaties terecht in een diensten-
centrum. Zij organiseren heel wat activiteiten zoals warme maaltij-
den, infomomenten, workshops, ontspanningsmomenten, …. Het
programma is zowel online als op papier beschikbaar. De gedrukte
versie vind je in één van de dienstencentra of aan het Sociaal info-
punt. 

BE-Alert 
Via het alarmeringssysteem BE-Alert kan de stad jou verwittigen
bij een noodsituatie. Zo krijg je op een snelle manier de nodige aan-
bevelingen, bv. ramen en deuren sluiten bij een brand. Je kan ver-
wittigd worden via sms, e-mail of via een gesproken bericht. 
Registreer je (volledig gratis) op www.be-alert.be. Je kan meerdere
adressen registreren. Wie niet over een mailadres beschikt kan zich
laten registreren bij de onthaalbalie van het stadskantoor of per tele-
foon bij het klantencontactcentrum op tel. 03 8000 300.

Via het platform van Be-Alert stuurt de stad ook verkeersberichten.
Wanneer je na je registratie op BE-Alert nog een bevestigingsmail
ontvangt, duid je bij ‘Andere’ het vinkje aan voor de tekst ‘Ik geef
toestemming aan mijn gemeente om mijn gegevens ook te gebrui-
ken voor boodschappen van algemeen nut (…)’. Deze toestemming
kan je te allen tijde intrekken.
Was je al geregistreerd op BE-Alert maar duidde je niet aan dat je
boodschappen van algemeen nut wilt ontvangen, dan kan je dat
steeds wijzigen door in te loggen op www.be-alert.be.
i www.be-alert.be.

Hoplr 
Hoplr is een buurtcommunicatieplatform waar buren elkaar leren
kennen en helpen. Iedereen in Lier en Koningshooikt kan gebruik
maken van dit digitale sociale netwerk voor buurten. De stad wil
Hoplr inzetten om de sociale cohesie in buurten te versterken. Een
warme, zorgzame buurt waarin buurtbewoners met elkaar commu-
niceren en elkaar helpen. De stad kan per buurt infoberichten pos-
ten. 
Als inwoner van Lier kan je je registreren via www.hoplr.com. Lier
werd opgedeeld in 9 buurten. Afhankelijk van je woonplaats kan je
aansluiten bij één van deze buurten.

4Adressen en openingsuren van onthaalbalies zie blz. 6



5
© D.Tilemans



6Adressen en openingsuren van onthaalbalies zie blz. 6

ONTHAALBALIES EN LOKETTEN 
STAD EN OCMW LIER
Stadskantoor 
Dungelhoeffsite, Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier, tel. 03 8000 300,
info@lier.be,www.lier.be 

Onthaalbalie
Aan de onthaalbalie kan je terecht voor algemene stadsinfo, bro-
chures van de stad, een ophaalkalender voor afval, antireclame-
sticker en de aankoop van o.a. vuilniszakken en centrumbons. Reeds
aangevraagde documenten zoals een reispas, een rijbewijs of een
uittreksel uit het strafregister kan je er zonder afspraak afhalen.

Medewerkers aan de onthaalbalie helpen je verder bij meldingen,
vragen of suggesties, ook telefonisch. Heb je een afspraak voor een
product nodig, dan kan je die hier ook maken. Bij de loketten (bur-
gerzaken, ondernemen, omgeving, mobiliteit, wonen) kan je im-
mers uitsluitend terecht op afspraak, zowel in het stadskantoor als
in het gemeentehuis van Koningshooikt.

Openingsuren onthaalbalie:
- maandag van 9 tot 19 uur
- dinsdag, woensdag, donderdag van 9 tot 16 uur
- vrijdag van 9 tot 12.30 uur
- zaterdag en zondag gesloten

Loketten stadskantoor
Bij de loketten in het stadskantoor (burgerzaken, ondernemen, om-
geving, mobiliteit, wonen ) kan je uitsluitend terecht op afspraak.
Onze medewerkers helpen je graag verder in de loketruimte of in
de gespreksruimtes, indien je een dossier met hen wil bespreken
of een product nodig hebt.

Je kan een afspraak maken voor volgende momenten: 
- maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur
- maandag ook van 15 tot 19 uur
- woensdag ook van 14 tot 16 uur (niet in de  schoolvakanties)

Hoe maak je een afspraak?    
Je kan dit doen via www.lier.be, telefonisch via 03 8000 300 of
mondeling aan de onthaalbalie.

Je kan een afspraak maximum 45 dagen op voorhand vastleggen.
Opgelet als je online een afspraak maakt: alleen de data die nog be-
schikbaar zijn, worden in de afspraakmodule weergegeven. Zie je
een bepaalde datum of uur er niet meer bij staan, dan wil dit zeggen
dat dit moment al volzet is of dat het stadskantoor gesloten is.

Wees de dag van de afspraak op tijd. Kom je te laat, dan zal je een
nieuwe afspraak moeten maken. 
Bij aankomst in het stadskantoor, kan je je via de klantgeleidingszuil
aanmelden. Je drukt eerst op de knop “stad”, dan op “ik heb een af-
spraak” en geeft je geboortedatum in. Zo ontvang je een ticket voor
het loket. 

Spoedprocedure
Voor de aanvraag via de spoedprocedure van onder meer een reis-
pas of e-ID heb je geen afspraak nodig. Wie een spoedproduct
nodig heeft, krijgt onmiddellijk een afspraak met zeer beperkte
wachttijd. Let wel, de prijs voor deze producten ligt behoorlijk hoger
dan bij een gewone aanvraag. 

   TIP!  GRATIS PARKEREN: 
   Kom je met de wagen naar het stadskantoor, parkeer dan je 
   wagen in de ondergrondse parkeergarage. De ingang bereik 
   je via de Kazernedreef (zijstraat Mechelsesteenweg). Als je
   binnen het half uur de ondergrondse parking Dungelhoeff
   uitrijdt, parkeer je er GRATIS. Op het Paradeplein is autover-
   keer niet toegelaten. 

Gemeentehuis Koningshooikt
Koningsplein 34, tel. 03 8000 300, info@lier.be, www.lier.be

In het gemeentehuis van Koningshooikt wordt een beperkt aanbod
producten aangeboden. Maak steeds vooraf een afspraak via
www.lier.be of telefonisch, aan de onthaalbalie van het stadskan-
toor of het gemeentehuis in Koningshooikt.

Je kan een afspraak maken voor volgende momenten: 
- maandag en donderdag van 14 tot 16 uur
- dinsdag van 15 tot 19 uur
- vrijdag van 8.30 tot 12 uur
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Sociaal Huis
Dungelhoeffsite, Paradeplein 2 bus 2, tel. 03 8000 500,
www.lier.be 

Het Sociaal Huis is dé plek waar je als Lierenaar met al je vragen
over welzijn terecht kan. Zoek je hulp, begeleiding of heb je vragen
over sociale voordelen, tegemoetkomingen, voorzieningen voor se-
nioren of jongeren, initiatieven voor nieuwe Lierenaars? Je vindt in
het Sociaal Huis een brede waaier aan diensten onder één dak. 
Zie blz. 38

Sociaal infopunt
Het infopunt is het aanspreekpunt en de wegwijzer voor al je wel-
zijnsvragen.
Klanten van het Sociaal Huis komen het gebouw binnen via de ge-
meenschappelijke ingang in het stadskantoor. Bezoekers melden
zich aan via het klantgeleidingssysteem. Let wel, er wordt op af-
spraak gewerkt. Je kan er wel zonder afspraak terecht om documen-
ten af te geven, een UiTPAS met kansentarief aanvragen, … .

Openingsuren
- maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur 
- maandag ook van 14 tot 19 uur
-  dinsdag, woensdag, donderdag ook van 14 tot 16 uur 

(niet in schoolvakanties)

Sociale Dienstverlening OCMW
Sociaal Huis, Dungelhoeffsite, Paradeplein 2 bus 2, tel. 03 8000 500,
info-ocmw@lier.be, www.lier.be 

De sociale dienstverlening OCMW biedt een breed gamma aan hulp
en ondersteuning. Wie geldzorgen heeft kan er terecht voor finan-
ciële steun en hulp bij schuldenproblemen. Heb je psychosociale
hulp nodig, dan krijg je advies, informatie, maar ook ondersteuning,
evenals bij huisvestingsproblemen of een zoektocht naar een job.
Er is ook een ruim begeleidingsaanbod. Voor een gesprek met een
medewerker maak je best een afspraak, telefonisch of ter plaatse
bij het Sociaal Infopunt.

Openingsuren:
- maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur
- maandag ook van 14 tot 19 uur (enkel op afspraak via 

tel. 03 8000 500)
- dinsdag, woensdag en donderdag van 14 tot 16 uur

(niet in schoolvakanties)
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DIENSTEN STAD EN OCMW LIER EN
SOCIAAL HUIS LIER

Legende
    
    
    

Voor informatie kan je terecht op www.lier.be of 
             bij het klantencontactcentrum via info@lier.be en 
             tel. 03 8000 300 of aan de balie van het stads-
             kantoor, Dungelhoeffsite, Paradeplein 2 bus 1, 
             2500 Lier.

    op afspraak

 i  meer info
             
    thuisloket

    facebook

    instagram

Archief Lier
Paradeplein 3, tel.03 8000 314, archief@lier.be, www.lier.be 

Het archief bewaart archieven van de middeleeuwen tot nu. De col-
lectie van lokale archiefstukken bestaat onder andere uit documen-
ten rond genealogie, archiefstukken voor cultuur-historisch
onderzoek over het lokale verleden, documenten uit de lokale ad-
ministratie in het kader van openbaarheid van bestuur, boeken en
naslagwerken geschreven over Lier en door Lierenaars, en beeld-
bankmateriaal. Voor een bezoek maak je een afspraak via
www.lier.be. Zo kunnen bezoekers snel en gericht verder geholpen
worden met hun vraag.

Openingsuren na afspraak:
- maandag van 15 tot 19 uur 
- donderdag van 14 tot 16.30 uur

Afscheidscentrum Kloosterheide
Kesselsesteenweg 97, tel. 03 480 76 98, 
afscheidscentrum@lier.be, www.lier.be 

Het afscheidscentrum beschikt binnen over een ceremonieruimte
en een groetruimte en buiten een overdekte groetruimte. De cere-
monieruimte telt 154 zitplaatsen en heeft een maximaal toegela-
ten capaciteit van 175 personen. De ruimte biedt een aantal
technische faciliteiten, zoals een muziekinstallatie en een video-
wall.

Openingsuren kantoor: 
- maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12.30 uur 
- 1 november: van 9 tot 16 uur

Plechtigheden zijn mogelijk op: 
- maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 

9 uur – 10.30 uur – 12 uur – 13.30 uur – 15 uur
- woensdag en zaterdag: 9 uur – 10.30 uur – 12 uur

Bibliotheek de Fé
Kardinaal Mercierplein 6, tel. 03 480 11 96, bibliotheek@lier.be,
lier.bibliotheek.be, bibliotheek.lier , bibliotheeklier

Iedereen kan lid worden van de bibliotheek op voorlegging van zijn
identiteitskaart. Kinderen jonger dan 12 jaar worden ingeschreven
op vraag van de ouder(s). Ben je jonger dan 18 jaar, geniet je kan-
sentarief via UiTPAS of heb je een lerarenkaart, dan is het lidmaat-
schap gratis. Alle anderen betalen een jaarlijkse bijdrage.

Openingsuren: 
- maandag en dinsdag van 10 tot 12 uur en 

15 tot 19.30 uur
- woensdag van 13.30 tot 19.30 uur
- donderdag en vrijdag van 10.30 tot 13 uur en 

15 tot 19.30 uur
- zaterdag van 10.30 tot 14.30 uur
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Leescafé/Colibrant
Deensestraat 6, tel. 03 376 45 79, www.leescafelier.be,  

leescafelier

Hier kan je genieten van een drankje en een hapje terwijl je een
boek, tijdschrift of krant leest. 

Openingsuren:  
- maandag tot vrijdag, doorlopend van 10 tot 20 uur
- zaterdag van 10 tot 15 uur

Buitenschoolse kinderopvang 
Buitenschoolse Kinderopvang Kadee (BKO)
Aarschotsesteenweg 1, jeugdcentrum Moevement,
tel. 03 480 36 30, kinderopvang@lier.be,
www.kinderopvangkadee.be

Kinderen van 2,5 tot 12 jaar die in Lier wonen of er naar school
gaan, kunnen in de BKO terecht van ’s morgens 7 uur. ’s Avonds kun-
nen de kinderen opgehaald worden tot 18.30 uur. 
Waar? 
Tijdens het schooljaar op 5 verschillende locaties, afhankelijk van
de school:
- Kadee Speelmicroob, Sluislaan 40, tel. 03 488 13 10
- Kadee PAS, Pastoriestraat 2,  tel. 03 480 31 44
- Kadee ’t Spui, Predikherenlaan 18b, tel. 03 488 42 00
- Kadee Lisp, Lispersteenweg 273, tel. 03 489 15 39
- Kadee Koningshooikt, Dorpsstraat 109, tel. 03 482 02 96

Tijdens vakanties op 2 verschillende locaties:
- Kadee ’t Spui, Predikherenlaan 18b, tel. 03 488 42 00
- Kadee Koningshooikt, Dorpsstraat 109, tel. 03 482 02 96

Je dient elk opvangmoment vooraf online te reserveren en betalen. 

Speelpleinwerking tijdens vakantie
Aarschotsesteenweg 1, jeugdcentrum Moevement, 
tel. 03 480 36 30, www.speelmicroob.be 

Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen tijdens de zomer- en paasvakan-
tie komen spelen in de Speelmicroob in de Sluislaan 40. Zij moeten
zich vooraf registreren in Jeugdcentrum Moevement. Voor een dag
spelen (8 - 17 uur) betaal je een bijdrage ter plaatse . Vooraf in-
schrijven is enkel nodig voor uitstappen. 
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Dienstencentra
In de dienstencentra kan je iets drinken, de krant lezen, een praatje
slaan of deelnemen aan activiteiten. Diensten zoals de Federale
Overheidsdienst voor Pensioenen en Rap-op-stap-kantoor houden
er regelmatig spreekuur. Je kan ook als vrijwilliger meewerken. Het
programma vind je in de folderrekken van het Sociaal Infopunt, de
dienstencentra, … en op www.lier.be.

Dienstencentrum Het Schoppeke
Kanunnik Davidlaan 25, tel. 03 283 48 88, 
dienstencentra@lier.be
Openingsuren: 
- maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 

9.30 tot 16.30 uur 
- woensdag van 9.30 tot 14 uur

Dienstencentrum De Waaier
Dorpsstraat 111, Koningshooikt, tel. 03 481 61 05, dienstencen-
tra@lier.be
Openingsuren: 
- maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 

9.30 tot 16.30 uur 
- woensdag van 9.30 tot 12 uur

Dienstencentrum De Rosmolen
Pettendonk 37/1, tel. 03 488 63 88, dienstencentra@lier.be
Openingsuren: 
- maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 

9.30 tot 16.30 uur
- woensdag van 9.30 tot 12 uur

Dienstencentrum De Komeet
Eeuwfeestlaan 183 (cafetaria sporthal), tel. 03 283 48 88, 
dienstencentra@lier.be
Openingsuren: 
- maandag van 11 tot 16 uur 

(niet in schoolvakanties) 
- gesloten in juli en augustus

Dienstencentrum De Kroon 
Transvaalstraat 44 (cafetaria WZC Paradijs), tel. 03 283 48 88,
dienstencentra@lier.be
Openingsuren: 
- dinsdag van 11 tot 16 uur

Warme maaltijden 
In de dienstencentra kan je ook lekker en goedkoop eten. Vooraf re-
serveren is noodzakelijk! Hiervoor bel je even naar het dienstencen-
trum of loop je er langs uiterlijk 24 uur vooraf. Betalen doe je de dag
zelf. 
Wil je weten wat de pot schaft? Je vindt het maandmenu op
www.lier.be of in de dienstencentra.

Waar en wanneer? Telkens tussen 12 en 13 uur 
- maandag Het Schoppeke en De Komeet
- dinsdag Het Schoppeke en De Kroon
- woensdag Het Schoppeke 
- donderdag Het Schoppeke en De Waaier
- vrijdag Het Schoppeke en De Rosmolen

i tel. 03 283 48 88, dienstencentra@lier.be, www.lier.be,  
dienstencentraLier 

Huis van het Kind 
Transvaalstraat 42, gsm  0497 52 94 76, 
huisvanhetkind@lier.be, www.lier.be, HuisvanhetkindLier 
postadres: coördinator Huis van het Kind Lier, Paradeplein 2 bus 2

‘Het Huis van het Kind’ is een samenwerkingsverband tussen orga-
nisaties die werken rond gezinsondersteuning. Je vindt er: 

Peuterspeelpunt Kinnebaba
Voor ouders en grootouders van kindjes tot 3 jaar. Terwijl je peuter
speelt, kan je met andere ouders ervaringen uitwisselen. Toegang
is gratis en je hoeft vooraf niet in te schrijven. 

Openingsuren: 
- elke maandag en woensdag van 9.30 tot 12.30 uur. 

Gesloten op feestdagen en tijdens korte schoolvakanties.
In juli en augustus zijn er aangepaste openingsuren.

Inloopmoment Kind & Gezin
Heb je vragen over de opvoeding van je peuter? Elke tweede
woensdag van de maand kan je van 9.30 tot 12.30 uur terecht met
je vragen bij een verpleegkundige van Kind & Gezin in het peuter-
speelpunt Kinnebaba. Gesloten in juli en augustus.

Ruilwinkels Kinnebaba 
In de ruilwinkel kan je kleertjes en benodigdheden voor kinderen
ruilen. In ruil voor je eigen spulletjes krijg je stempels waarmee je
dan iets anders kan kiezen. Stempels verzamel je ook bij een bezoek
aan het peuterspeelpunt, het consultatiebureau, …



- Ruilwinkel 1, Transvaalstraat 42
Kleertjes en alle benodigdheden voor kindjes tussen 0 en 3 jaar.
Openingsuren:
- maandag en woensdag van 9.30 tot 12.30 uur

- Ruilwinkel 2, Heilige Geeststraat 7
Kleding voor kinderen van 0 tot 12 jaar en zwangerschapskle-
ding en benodigdheden voor baby’s en peuters. 
Openingsuren: 
- maandag en woensdag 14 tot 17 uur
- donderdag van 9.30 tot 12.30 uur
- eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur

Pamperbank 
Wie luiers op overschot heeft kan die deponeren in één van de in-
zamelboxen van de Pamperbank. De luieroverschotjes worden ge-
sorteerd en in pakketjes van 25 luiers verkocht aan gezinnen met
een beperkt budget. Na doorverwijzing van het OCMW kan een
gezin een jaar lang één pamperpakket per maand (per kind dat lui-
ers draagt) aankopen voor 1 euro.

Waar worden ze ingezameld?
- Sociaal Huis – Paradeplein 2 
- Dienstencentrum De Waaier – Dorpsstraat 111 
- Huis van het Kind – Transvaalstraat 42 
- Ruilwinkel 2 – Heilige Geeststraat 7
- Basisschool ’t Molentje – Eeuwfeestlaan 190 
- Basisschool Stadspark – Arthur Vanderpoortenlaan 35 
- Kinderdagverblijf Pallieterkes – Mechelsestraat 24 
- Kinderopvang Kadee Spui – Predikherenlaan 18A 
- Kinderopvang Kadee Speelmicroob – Sluislaan 40 
- Liberale mutualiteit - Kruisbogenhofstraat 17-19 

Jeugddienst   
Jeugdcentrum Moevement
Aarschotsesteenweg 1, tel. 03 480 36 30, moevement@lier.be,
www.moevement.be, moevement, jeugdcentrum_moevement 

Openingsuren: 
- maandag van 9 tot 12 uur en van 16 tot 19 uur
- dinsdag van 9 tot 12 uur 
- woensdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur
- donderdag gesloten
- vrijdag van 9 tot 12 uur en van 16 tot 19 uur 

(in vakantieperiodes alleen van 9 tot 12 uur)

Je kan hier terecht voor info over speelpleinwerking, kinderopvang,
vrijwilligerswerk, tienerwerking, of fuiven organiseren, jeugdver-
enigingen, workshops, jeugdhuis, uitleendienst, repetitielokaal,…

Tienerwerking Moev’it
Voor jongeren van 12 tot 15 jaar organiseert Moev’it coole activitei-
ten tijdens de vakanties. De activiteiten (behalve uitstappen) gaan
door in Jeugdcentrum Moevement. Vooraf inschrijven is noodzake-
lijk. Dat kan online via www.moev-it.be  of ter plaatse in jeugdcen-
trum Moevement tijdens de openingsuren.

Stedelijke academies   
De Lierse academies zijn twee instellingen van het Deeltijds Kunst-
onderwijs. Kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen kunnen
er overdag, ‘s avonds en in het weekend lessen volgen. 
Naast de hoofdzetels in Lier zijn er ook vestigingsplaatsen in Ber-
laar (alleen muziek), Boechout (beeld, muziek & woord,), Broechem
(muziek, woord, dans & beeld), Emblem (beeld), Lint (muziek &
woord), Nijlen (muziek & woord), Oostmalle (muziek, woord, dans
& beeld), Pulle (beeld), Vremde (beeld), Westmalle (muziek & beeld)
en Zandhoven (muziek, woord en dans). De Academie voor Schone
Kunsten heeft ook een afdeling in Koningshooikt.

Stedelijke academie voor Muziek, Woord & Dans 
Gasthuisvest 50, tel. 03 480 45 79, info@samwdlier.net,
www.samwdlier.be 

Aan de Stedelijke academie voor Muziek, Woord & Dans kan je in-
strumenten leren bespelen, leren dansen, een toneelopleiding of
een cursus literaire creatie of een cursus singer-songwriting vol-
gen. Vanaf 15 jaar kan je voor de musicalopleiding gaan. Op de web-
site ontdek je nog meer mogelijkheden.

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten
Koepoortstraat 1, tel. 03 488 14 27, sask@lier.be, www.academie-
lier.be

De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten richt ateliers in voor
jongeren van 6 tot 17 jaar. Beeldatelier, animatiefilm en een digitaal
atelier behoren tot de mogelijkheden. Vanaf 18 jaar of 16 (na een
intakegesprek) kunnen leerlingen kiezen voor teken-, schilder- of
grafiekkunst, beeldhouwen en ruimtelijke kunst, keramiek, kant-
werk, mixed-media, fotokunst of digitaal beeldatelier, productont-
werp keramiek, kunstambacht papier, levend model, textielkunst,
projectatelier, beeldende & audiovisuele kunst, kunstgeschiedenis
of tentoonstellingsbeheer. 
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Stadsmuseum Lier 
Florent Van Cauwenberghstraat 14, tel. 03 8000 396, stadsmu-
seum@lier.be, www.stadsmuseumlier.be, stadsmuseumlier  
stadsmuseumlier 

Stadsmuseum Lier vertelt verhalen over Lier en de Lierenaars. Niet
chronologisch, maar rond thema’s die volgens de Lierenaars hun
stad typeren. Die verbinden vroeger en nu en grote geschiedenis-
sen met persoonlijke verhalen. De thema’s zijn verspreid over drie
opeenvolgende zalen. Je kan die los van elkaar ontdekken en zo je
eigen parcours uitstippelen.

Openingsuren: 
- dinsdag tot zondag van 10 tot 17 uur
- gesloten op maandag en wettelijke feestdagen

Stedelijke sportaccommodatie 
Atletiekpiste ‘Netestadion’
Aarschotsesteenweg 3

De piste vormt de thuisbasis van twee Lierse atletiekclubs. Je kan
de atletiekpiste huren. 
i Team Verhuur infrastructuur en sport, Eeuwfeestlaan 183,

tel. 03 480 52 51, verhuurinfrastructuur@lier.be, 
https://sporten.uitinlier.be/, sportinlier 

Sporthallen
Verenigingen en particulieren kunnen de volgende locaties huren: 
- Sporthal De Komeet, Eeuwfeestlaan 183. In de grote sport-

hal of de kleinere turnzaal zijn mogelijkheden voor volleybal,
zaalvoetbal, basketbal, badminton, handbal, turnen en vecht-
sporten.

- Sporthal Stadspark, Leuvensevest 54. De sporthal is inge-
richt voor alle zaalsporten: volleybal, zaalvoetbal, basketbal,
badminton, handbal.

- Sportcentrum ’t Spui, Predikherenlaan 18. De sporthal en
de gevechtsportzaal werden uitgebreid met een gymhal en drie
dansruimtes.

- Bewegingsruimtes Het Schoppeke, Kanunnik Davidlaan
22. Hier zijn twee dans- en bewegingsruimtes aanslui-
tend bij het dienstencentrum. 

- Turnzaal in Koningshooikt, Dorpsstraat 109.

Info en reservaties: Team Verhuur infrastructuur en sport,
Eeuwfeestlaan 183, tel. 03 480 52 51, 
verhuurinfrastructuur@lier.be, https://sporten.uitinlier.be/

Sportvelden 
Je vindt de stedelijke sport- en speelvelden achter het begijnhof. Er
zijn twee tennisvelden, een basketbalveld, een volleybalveld, een
voetbalterrein en een minigolfparcours met 18 banen. Tennis en
minigolf zijn open van april tot en met september. Een tennisveld
reserveer je vooraf. Al het materiaal voor de minigolf en de tickets
zijn te verkrijgen in het Koffiehuisje in het stadspark. 

Openingsuren minigolf: april tot september
- elke woensdag van 13 tot 19 uur
- weekends en feestdagen van 10 tot 19 uur
- schoolvakanties: weekdagen van 13 tot 19 uur
- overige dagen: enkel open na reservatie voor minstens 

10 personen

Openingsuren tennis: april tot september
- van 9 tot 20 uur
- mei, juni, juli, augustus van 9 tot 21 uur
- weekends en feestdagen van 10 tot 19 uur

Info en reservaties: speleninlier@werkmmaat.be, 
tel. 03 376 45 79, www.speleninlier.be, speleninlier

Uit in Lier / Liers cultuurcentrum De Mol 
Aarschotsesteenweg 3, tel. 03 488 06 79, uitinlier@lier.be,
www.lierscultuurcentrum.be en www.uitinlier.be, uitinlier, 

uitinlier

Het Liers Cultuurcentrum (LCC) biedt theatervoorstellingen, muziek
en nog zoveel meer. De seizoenbrochure van het LCC vind je bij het
Liers Cultuurcentrum en bij de verschillende stadsdiensten. Je kan de
brochure ook telefonisch aanvragen of kijk even op www.lierscultuur-
centrum.be. Tickets bestellen en betalen kan ook heel makkelijk online
via www.lierscultuurcentrum.be. 

Openingsuren: 
Buiten de schoolvakanties: 
- dinsdag en woensdag van 13 tot 16.30 uur 
- donderdag van 13 tot 19 uur 
Tijdens schoolvakanties: dinsdag, woensdag en donderdag 
telkens van 9 tot 12 uur. 
Ook een uur voor elke voorstelling is de balie open.
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Verhuur infrastructuur
Verhuurinfrastructuur en sport, Eeuwfeestlaan 183, 
tel. 03 480 52 51, www.verhuur.uitinlier.be

Ben je op zoek naar een vergaderruimte of een theaterzaal?
Wil je een tentoonstelling organiseren? Of plan je een kinderfeestje,
een cursus of een fuif ? Je kan daarvoor een locatie van Stad en
OCMW Lier huren. Een overzicht met foto’s, details, tarieven, regle-
menten en reservatiegegevens vind je op www.verhuur.uitinlier.be
Het gaat onder andere om wijkhuizen De Herderin, Zevenbergen,
Rosmolen, dorpshuis De Jutteneer, of cultuurcentra CC De Mol, CC Vre-
deberg, CC Het Vleeshuis, CC Colibrant, of het stadhuis. 

Visit Lier   
Grote Markt 58 (stadhuis), tel. 03 8000 555, www.visitlier.be,
info@visitlier.be, visitlier, visitlier

Ben je op zoek naar toeristische informatie, zowel over Lier en om-
geving als over andere toeristische attracties in België, dan kan je
hier terecht. Wil je Lier bezoeken met een gids of plan je een dag-
uitstap voor een groep? Neem dan contact op met Visit Lier of
neem een kijkje op de website.

Openingsuren: 
1 april tot 31 oktober: 
- maandag tot vrijdag van 9 tot 16.30 uur 
- zaterdag, zon- en feestdagen: van 9 tot 12.30 uur en van 

13 tot 16 uur
1 november tot 31 maart: 
- maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 

13.30 tot 16.30 uur

WZC Paradijs
Transvaalstraat 44, tel. 03 490 41 11, wzc.paradijs@lier.be,
www.wzcparadijs.be, WZCParadijs

Wanneer thuis wonen niet langer mogelijk is, biedt Woonzorgcentrum
Paradijs opvang en verzorging. Ook wanneer je tijdelijk niet alleen kan
wonen, kan je er terecht. Het Woonzorgcentrum Paradijs staat open
voor alle senioren. WZC Paradijs telt 184 bedden en beschikt over 9
aanleunwoningen, waar je als oudere zelfstandig maar toch in een
veilige omgeving kan wonen.
Wil je opgenomen worden in Woonzorgcentrum Paradijs? Dan is het
belangrijk om je zo snel mogelijk in te schrijven op de wachtlijst. Een
opname gebeurt volgens datum van inschrijving.

Het dagverzorgingscentrum De Passage biedt overdag opvang en
verzorging aan (maximum 15) ouderen.

Lokale politie Lier
Paradeplein 1, tel. 03 491 44 00, PZ.lier@police.belgium.eu,
www.lpl.be, twitter.com/politielier, politielier

Bij dringende gevallen: bel 101 (of 112 met je gsm)

Openingsuren: 24 uur op 24 uur

Brandweerzone Rivierenland – post Lier
Briefwisseling/Administratie/Postadres: Plattebeekstraat 11, 2800
Mechelen, info@bwzr.be, tel. 015 280 280
Kazerne Lier: Hoogveldweg 97, tel. 03 491 09 65, 
brandweer@lier.be

Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van
13 tot 16 uur

Bij brand of andere hulpverlening (24 uur op 24):
tel. 112 : dringend alarm 
tel. 015 280 280 of e-loket via rivierenland.hulpverleningszone.be:
niet-dringend alarm (wateroverlast, wespen,...) 
i rivierenland.hulpverleningszone.be

Vergeet niet volgende zaken te melden:
-   juiste adres van de plaats van de brand of ongeval
-   aard en ernst van de brand of hulpverlening
-   aantal slachtoffers, eventueel aard van de verwondingen

De brandweer rukt uit bij brand, geblokkeerde liften, voor het op-
sporen van gaslekken, hulp bij ontploffingen, instortingen en na-
tuurrampen en (tegen betaling) bij wespennesten. De brandweer
bevrijdt geknelde slachtoffers en maakt de rijweg vrij na ongeval-
len. 

Voor het leegpompen van kelders kan je een beroep doen op de
brandweer. Deze dienstverlening is gratis als de wateroverlast ver-
oorzaakt is door een overstroming of door een lek in de waterlei-
ding onder de openbare weg.
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NOODNUMMERS  
Brandweer en ziekenwagen: ...........................................................................................................112.....................................www.sos112.be
Politie: .................................................................................................................................................................101
niet-dringende brandweerhulp, enkel actief tijdens een storm/onweer: .....1722

    Gebruik de 112-app
    Het belangrijkste voordeel van de app 112 BE is dat je de noodnummers niet moet onthouden en je deze  dus ook niet kan vergeten 
    als je in paniek bent. Je klikt gewoon op het icoontje van brandweer, ambulance of politie afhankelijk van welke hulp je nodig hebt.

Nuttige nummers
AA       ........................................................................................................................................................................03 239 14 15 .................www.aavlaanderen.org
Antigifcentrum .....................................................................................................................................................070 245 245.................www.antigifcentrum.be
Brandwondencentrum Antwerpen .............................................................................................................03 217 75 95 .................www.brandwonden.be
Card Stop.................................................................................................................................................................070 344 344 ................www.cardstop.be
( = centrale dienst voor het blokkeren van bank- en kredietkaarten 24u/24 )
Child focus ..............................................................................................................................................................116 000...........................www.childfocus.be
DOC STOP (gratis)................................................................................................................................................00800 2123 2123 ......www.docstop.be
( =centrale dienst om 24u/24 een identiteitskaart of Belgisch paspoort te blokkeren na een diefstal of verlies)    
Druglijn ....................................................................................................................................................................078 15 10 20.................www.druglijn.be
Gasreuk....................................................................................................................................................................0800 65 065 ................www.eandis.be
Ivarem / Diftar informatielijn ..........................................................................................................................0800 90 441 ................www.ivarem.be
Kankerfoon ............................................................................................................................................................0800 15 802.................www.kanker.be
Kankerlijn ...............................................................................................................................................................0800 35 445 ................www.komoptegenkanker.be
Kinder- en jongerentelefoon (Awel) ...........................................................................................................102 ....................................www.awel.be
Meldpunt Misbruik, Geweld en Kindermishandeling............................................................................1712 ..................................www.1712.be
Meldpunt Discriminatie.....................................................................................................................................0800 12 800.................www.unia.be
Opvoedingslijn......................................................................................................................................................078 150 010..................www.groeimee.be
Rode Kruis Lier .....................................................................................................................................................105 ....................................www.rodekruislier.be
Tele-Onthaal .........................................................................................................................................................106 ....................................www.tele-onthaal.be
Vlaamse Infolijn....................................................................................................................................................1700 .................................www.vlaamseinfolijn.be
Zelfmoordpreventie...........................................................................................................................................1813..................................www.zelfmoord1813.be

Wachtdiensten
-   Huisartsenwachtpost Pallieterland ........................................................................................................0900 70 212 .................www.hwpp.be
-   Apothekers........................................................................................................................................................0903 99 000 ................www.apotheek.be
-   Tandartsen ........................................................................................................................................................0903 39 969 ................www.tandarts.be

Ziekenhuis Heilig-Hart Lier.............................................................................................................................03 491 23 45 ................www.heilighartlier.be
-   Spoedgevallen .................................................................................................................................................03 491 29 00
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DIENSTVERLENING: 
INFO VAN A TOT Z

Legende
    
    
    

Voor informatie kan je terecht op www.lier.be of 
             bij het klantencontactcentrum via info@lier.be en 
             tel. 03 8000 300 of aan de balie van het stads-
             kantoor, Dungelhoeffsite, Paradeplein 2 bus 1, 
             2500 Lier.

    op afspraak

 i  meer info
             
    thuisloket

    facebook

    instagram

A
Adreswijziging  
Een adreswijziging geef je binnen acht werkdagen na het betrek-
ken van je nieuwe woonst aan. Na aangifte gaat de politie na of je
ook effectief op je nieuwe adres woont.
-   Verhuis je naar Lier of binnen Lier? 

Geef je adreswijziging door via www.lier.be of info@lier.be of
aan het onthaal van het stadskantoor.
Of geef je adreswijziging door via de website van het rijksregis-
ter https://www.mijndossier.rrn.fgov.be  d.m.v. een e-ID-kaart-
lezer. Deze aangifte verloopt via het Rijksregister. Je kan op elk
ogenblik nagaan hoever het staat met de behandeling ervan.
i www.ibz.rrn.fgov.be 

-   Verhuis je naar een andere gemeente? 
Doe aangifte in het gemeentehuis van je nieuwe gemeente.

-   Ga je in het buitenland wonen?
Meld dit vooraf in je gemeente. Die bezorgt een bewijs van af-
schrijving naar het buitenland (model 8). Dit kan via
www.lier.be, aangifte: Ambtshalve schrapping uit het bevol-
kingsregister

Adviesraden (stedelijke adviesraden) 
Via adviesraden krijgen burger en middenveld de kans om hun stem
te laten horen, ideeën aan te brengen en op een constructieve en
gecoördineerde manier mee te werken aan een gedragen besluit-
vorming. Sommige gemeentelijke adviesraden zijn wettelijk, decre-
taal of contractueel verplicht. Daarnaast erkent het bestuur een
aantal niet-verplichte adviesraden als gemeentelijke adviesraad. 

In Lier werden volgende adviesraden opgericht:
- Adviesraad bibliotheek
- Adviesraad stadsmuseum 
- Adviesraad voor toegankelijkheid (LAT) 
- Beheersorgaan jeugd 
- Cultuurforum (+ subraden Erfgoedraad en Toerismeraad)
- Diversiteitsraad 
- Economische raad 
- GECORO (Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) 
- Jeugdraad 
- Lokaal overleg kinderopvang (LOK) 
- Milieu- en natuurraad 
- Mobiliteitsraad 
- Seniorenraad (SAR)
- Sportraad 
- Welzijnsraad 
- Wereldraad

Afval  
Alle informatie over afval, afvalophaling of het recyclagepark staat
in de ophaalkalender die je jaarlijks in december in de bus ontvangt.
Je vindt deze info ook op www.ivarem.be. 
i IVAREM (gratis infolijn), tel. 0800 90 441, 

klachten@ivarem.be, www.ivarem.be

Afvalbelasting
Als inwoner betaal je jaarlijks een vaste afvalbelasting. Hiermee be-
taalt de stad de kosten van het gemeentelijk afvalbeheer, zoals de
afvalophalingen en het recyclagepark. Deze afvalbelasting betaal
je eenmaal per jaar. Alle gezinnen ontvangen hiervoor een aanslag-
biljet in juni. Verminderingen voor alleenwonenden en éénouder-
gezinnen, voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming van
de ziekteverzekering en minderjarige kinderen worden automatisch
verrekend. Je vindt alle info over de tarieven terug op je DIFTAR-fac-
tuur of op www.ivarem.be/afvalbelastingen



Recyclagepark (containerpark)
Recyclagepark Lier, Mechelsesteenweg 310, tel. 0800 90 441

Toegang tot het recyclagepark krijg je met je elektronische identi-
teitskaart. Jaarlijks heeft elk gezin recht op 28 gratis bezoeken. Bij-
komende bezoeken moet je betalen. Verenigingen, scholen,… die
geen elektronische identiteitskaart hebben, vragen vooraf een toe-
gangsbadge aan via www.ivarem.be. Het recyclagepark is opge-
deeld in een betalende en niet-betalende zone. Je kan betalen met
bancontact of kredietkaart.

Openingsuren: 
- maandag van 12.30 tot 18 uur
- dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 18 uur
- zaterdag van 9 tot 15 uur
- gesloten op donderdag, zon- en feestdagen

Restafval - huisvuil
Al wat je niet apart kwijt kan in het recyclagepark of kringloopcen-
trum, wat niet afzonderlijk opgehaald wordt of wat je niet zelf com-
posteert, is restafval. Het gewone kleine restafval steek je in de
DIFTAR- container of het ondergronds collectief systeem (OCT). Elk
Liers gezin kreeg een container of een badge voor een OCT. Om de
twee weken kan je de DIFTAR-container aanbieden voor lediging.
Zet hem aan de rand van de openbare weg. Dit kan vanaf 20 uur de
dag voor de ophaling. Zorg dat de DIFTAR-container het autover-
keer, de fietsers en voetgangers niet hindert. De vuilniswagens
komen langs vanaf 7 uur. Gezinnen die aangesloten zijn op een on-
dergronds collectief systeem brengen zelf, wanneer zij het willen,
hun afval naar het systeem (OCT).

Heb je uitzonderlijk meer afval dan normaal (feestje, grote schoon-
maak …) en kan dit afval niet in je DIFTAR-container, dan kan je een
piekzak (of meerdere) kopen op het recyclagepark, in het stadskan-
toor of in het gemeentehuis van Koningshooikt. Die zet je samen
met je container buiten. Een piekzak heeft een volume van 60 liter
en kost 3.30 euro.

PMD en papier en karton worden opgehaald. 
Info en data van de ophaling vind je in de ophaalkalender. De opha-
ling gebeurt tussen 7 en 19 uur. 

Vanaf 1 januari 2021 voert IVAREM de nieuwe blauwe PMD-zak in.
PMD staat voortaan voor ‘Plastic en metalen verpakkingen en
drankkartons’. Vanaf 1 januari 2021 verdwijnt dus de roze afvalzak
en gebruik je alleen nog de blauwe zak. Daarin stop je plastic fles-
sen en flacons, metalen verpakkingen, drankkartons, en andere

plastic verpakkingen zoals potjes, schaaltjes, bakjes, folies en zak-
ken. Kleine harde plastics zoals plastic speelgoed, plastic gebruiks-
voorwerpen, plastic huisraad,… horen niet meer in de afvalzak en
moet je vanaf 1 januari 2021 aanbieden bij de grote harde plastics
op het recyclagepark. De zachte plastics die geen verpakkingen zijn
moeten bij het restafval. 
Je koopt de blauwe afvalzak aan de onthaalbalie van het stadskan-
toor, in het gemeentehuis Koningshooikt, op het recyclagepark of
bij enkele handelaars. Je voorraad ‘oude’ PMD-zakken kan je gebrui-
ken tot je een nieuwe rol PMD-zakken nodig hebt. 
Je mag de zak buitenzetten vanaf 19 uur de dag voor het ophalen.
Je plaatst die zo dicht mogelijk tegen de rijbaan zonder de wegge-
bruikers te hinderen. De nieuwe sorteerregels lees je op www.iva-
rem.be.

Papier en karton bind je samen of stop je in een (draagbare) karton-
nen doos. Je kan dit afval ook naar het recyclagepark brengen.

Snoeihout
Je brengt snoeihout naar het recyclagepark of je laat het ophalen.
Je betaalt per m3. De ophaling vraag je uiterlijk vrijdag (voor 12 uur)
voor de ophaling aan via 0800 90 441. De data vind je in de ophaal-
kalender. Je bindt het snoeihout vast met natuurtouw. De takken
mogen maximum 15 cm dik en 2 meter lang zijn. Eén bundel weegt
niet meer dan 20 kg.

Grof huisvuil
Wat te groot is om met de DIFTAR-container mee te geven of in het
ondergronds collectief systeem (OCT) te deponeren en wat boven-
dien niet apart wordt ingezameld, kan je op het recyclagepark kwijt.
Restgrofvuil wordt ook eenmaal per maand opgehaald aan huis, op
aanvraag. De data vind je in de ophaalkalender. Je vraagt dit uiterlijk
op vrijdag voor 12 uur voor de ophaling aan via 0800 90 441. Je
meldt ook wat je wil laten ophalen. Je betaalt per adres en per kg. 

Glas 
Verspreid over de stad staan glasbollen of ondergrondse containers
voor lege flessen, bokalen en flacons. Er zijn aparte bollen voor ge-
kleurd en niet-gekleurd glas. Vlak glas (zoals vensterglas), lampen,
porselein, keramiek, spiegel(scherven) en lege flesjes van genees-
middelen horen hier niet in thuis. Maak je glazen flessen en bokalen
leeg en haal er de deksels en doppen af. Plaats nooit glasafval naast
de bollen en werp niets in de glasbol tussen 22 en 7 uur. Is de glas-
bol vol? Bel naar de infolijn 0800 90 441. Glas kan je ook (gratis)
kwijt op het recyclagepark.
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Incontinentiemateriaal
Incontinentiemateriaal en wegwerpluiers worden enkel op het re-
cyclagepark ingezameld. Je levert het afval aan in speciale zakken,
die je koopt op het recyclagepark, in het stadskantoor of het ge-
meentehuis van Koningshooikt. 
De stad geeft een toelage aan mensen met specifieke medische
problemen die extra afval met zich meebrengen (incontinentie,
stoma, nierdialysepatiënten). Het reglement en het aanvraagfor-
mulier vind je op www.lier.be (zoek op ‘sociale toelage DIFTAR’).
Deze toelage wordt na toekenning gestort op je DIFTAR-rekening.

Akten van de burgerlijke stand   
Van alle akten die vermeld staan in de registers van de burgerlijke
stand (geboorte-, huwelijks-, overlijdens-, echtscheidings- of er-
kenningsakten) kan je een uittreksel of afschrift vragen.

Autodelen (Cambio)  thuisloket
In Lier kunnen Cambiogebruikers op verschillende locaties terecht
voor het lenen van cambiowagens:
- Vismarkt, schuin tegenover de Brouwerijstraat
- Lier Station, Leopoldplein
- Parking Zaat, Veemarkt, met ook een elektrische Cambio-

wagen  
- Baron Opsomerlaan, voor het stadskantoor 
- K. Davidlaan, ter hoogte van dienstencentrum Het Schoppeke
- Sporthal De Komeet, Komeetstraat (aan de achterkant van

sporthal De Komeet) 
Inschrijven voor Cambio autodelen kan je via www.cambio.be. Je
ontvangt een kaart waarmee je kan reserveren en rijden. Reserve-
ren kan makkelijk op de website of telefonisch.
i www.cambio.be, tel. 070 222 292, www.lier.be

B
Belastingen en retributies 

Gemeentebelastingen  
Er zijn verschillende gemeentebelastingen: de algemene gemeen-
tebelasting, de belasting uitstallingen op de openbare weg, drijf-
kracht, publiciteitsborden, huis-aan-huisverspreiding reclame... Op
www.lier.be vind je alle reglementen. Als je meer inlichtingen
wenst, kan je steeds terecht bij dienst financiën. Ben je van mening
dat je onterecht wordt belast? Dien dan binnen de drie maanden na
verzending van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar in bij het Col-
lege van burgemeester en schepenen, Paradeplein 2 bus 1.

Provinciebelastingen
De provincie heft drie types belastingen: algemene provinciebelas-
ting voor gezinnen, provinciebelasting voor bedrijven en opcentie-
men op de onroerende voorheffing. 
i Dienst Fiscaliteit, Koningin Elisabethlei 22, 

2018 Antwerpen, tel. 03 240 53 46, 
belastingen@provincieantwerpen.be, 
www.provancieantwerpen.be 

Openingsuren: maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur

Gewestbelastingen
Met vragen over de onroerende voorheffing, verkeersbelastingen,
leegstandsheffingen,… kan je terecht op het gratis telefoonnum-
mer 1700 van de Vlaamse Belastinglijn of de Vlaamse Infolijn. Alle
info vind je ook terug op www.belastingen.vlaanderen.be 

Federale belastingen 
Voor de personenbelasting dien je contact op te nemen met FOD
Financiën – Centrum P Mechelen afdeling beheer / Lier, Kruisbo-
genhofstraat 24 bus 4, 2500 Lier, tel. 02 576 01 70 of 02 572 57 57,
p.mechelen.afd.beheer@minfin.fed.be 

Openingsuren : maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur (in juni van
9 tot 15 uur) 
i https://financien.belgium.be/nl/kantoren
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Bijen / wespen 
In geval van problemen met bijen en hommels, verwittig je de
brandweer die een imker contacteert om deze nesten te verwijde-
ren zonder de diertjes te doden. Deze beschermde dieren mogen
niet verdelgd worden. 
Een wespennest kan wel verdelgd worden. Daarvoor dien je te be-
talen. 

Voor het onschadelijk maken van bijennesten of het vernietigen van
wespennesten kan je dus een beroep doen op de brandweer. De in-
terventies worden uitgevoerd elke maandag-, woensdag- of vrijdag-
avond vanaf 18.30 uur. Een aanvraag doe je via het e-loket
rivierenland.hulpverleningszone.be of op tel. 015 280 280. Geef
steeds je adres, aard van de interventie, locatie en telefoonnummer
door. In dringende gevallen (bijvoorbeeld een wespennest in de
slaapkamer) kan de brandweer sneller ter plaatse komen.
i Brandweerzone Rivierenland–post Lier, tel. 03 491 09 65,

brandweer@lier.be, rivierenland.hulpverleningszone.be

Blue-bike deelfietsen   
Blue-bike is een fietsdeelsysteem dat werkt met een abonne-
mentsformule met een jaarlijkse bijdrage. Een Blue-bike ontlenen
kost 1,50 euro per rit (24 uur). Je vindt de Blue-bikes aan het station,
aan CC De Mol en op de Veemarkt. Je brengt je fiets steeds terug
naar hetzelfde uitleenpunt. 
i Fietspunt Lier, Leopoldplein 32, tel. 03 488 18 51, fietspunt-

lier@skynet.be
i info@blue-bike.be, www.blue-bike.be of www.lier.be 

Briefwisseling    
Briefwisseling aan Stad en OCMW Lier richt je aan:
Stad en OCMW Lier - College van burgemeester en schepenen - Pa-
radeplein 2 bus 1 - 2500 Lier

C
Centrumbon
De centrumbon is een geschenkbon ter waarde van 10 of 25 euro die
je kan gebruiken bij meer dan 100 Lierse deelnemende handelaars.
Je herkent hen aan de sticker op hun etalage of kijk op www.shop-
peninlier.be. Je kan een centrumbon (met mooie geschenkverpak-
king) kopen aan de onthaalbalie van het stadskantoor. Aan de
geschenkbonautomaat op de hoek van de Antwerpsestraat en Grote
Markt kan je op elk moment, 7 dagen op 7, een centrumbon kopen. 
i www.shoppeninlier.be

Composteren
Wil je graag zelf composteren, maar weet je niet hoe eraan te be-
ginnen? Met al je vragen over composteren kan je terecht bij één
van de compostmeesters van de twee wijkcomposteringen, 
- wijkcompostering ’t Looks, in de tuin van de Kluizestraat 37 (ga

door poort naast De Heyderstraat 44). Geopend elke zaterdag
van 11 tot 12 uur. (Mogelijk eind 2021 nieuwe locatie!)

- wijkcompostering Neetenpierke, in de Maasfortbaan. Geopend
elke zaterdag van 10 tot 11 uur en vanaf mei tot en met oktober
ook op de eerste woensdag van de maand van 18.30 tot 19.30
uur.

Je kan ook het bezoek van een compostmeester aan huis vragen via
composteren@lier.be.
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D
Den Bril (Cultuurcentrum) 
Bril 6, tel 03 480 77 28, secretariaat@denbril.be, 
www.denbril.be 

CC Den Bril beschikt over vergaderlokalen, een volledig uitgeruste
gelagzaal met keuken, een multifunctionele theaterzaal en een
theaterzaal ook geschikt voor seminaries of de projectie van films.
Het is de thuisbasis van verschillende verenigingen. Vzw Den Bril
beheert het gebouw.
i https://verhuur.uitinlier.be/cc-den-bril

Drankvergunning  
Voor het schenken/verkopen van gegiste en/of sterke dranken voor
verbruik ter plaatse in vaste drankgelegenheden (de horeca) of aan
reizende drankgelegenheden (bv. verkoop op markten) is een toe-
lating van de stad vereist. Voor occasionele aangelegenheden (eve-
nement van voorbijgaande aard dat ten hoogste tienmaal per jaar
en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen
wordt gehouden door een kring, een maatschappij of een particu-
liere vereniging) is geen attest vereist.

Drugpreventie
Wil je op maat van je organisatie of vereniging (school, bedrijf,
jeugdvereniging, sportclub,…) ondersteuning of coaching bij het
uitwerken van een alcohol- en drugbeleid? Of wil je meer informatie
over drugs? 
i preventie, tel. 03 8000 300, preventie@lier.be

E
Echtscheiding  
Ben je gehuwd in België en wil je er scheiden, dan wordt dit vonnis
of arrest genoteerd in de database van de burgerlijke stand (DABS).
Huwde je in een ander land, dan werd dit in de woonplaats van één
van beiden geregistreerd. Na uitspraak van de rechter, stuurt de
griffier een kopie van het vonnis naar de burgerlijke stand van de
woonplaats van één van beiden na verloop van een beroepstermijn
van één maand.

Eensluidend verklaren van documenten
De verklaring dat een kopie identiek aan het origineel is, heb je
soms nodig voor buitenlandse overheden en private instellingen.
Je kan hiervoor terecht op het stadskantoor. 

Elektrische laadpalen 
In Lier kan je op verschillende (openbare) locaties je elektrische
wagen opladen: Schapekoppenstraat, Rode Kruislaan, Parking De
Laag (Koningshooikt), Spuilei (parking Wallehof), Zaat, Beneden-
baan, Gasthuisvest, CC De Mol, Parking Rederijkerslei, achterzijde
sporthal De Komeet (Komeetstraat), Pannenhuisstraat (ter hoogte
van Mallekotstraat). 
Fluvius plaatst nog bijkomende laadpalen in: 
- Buurtparking Charon
- Buurtparking Pieter Breughellaan
- Parking Tramweglei
- Eeuwfeestlaan, kruising Guldensporenlaan 
- Sluislaan
Allego beheert de laadpalen. Op hun website vind je de locatie van
het dichtstbijzijnde laadpunt alsook info over hoe je aan deze palen
je voertuig kan opladen.
i www.allego.eu

Wie zelf een 100% elektrische wagen koopt en geen mogelijkheid
heeft om de wagen op te laden thuis, kan via Fluvius ook een laad-
paal in de omgeving aanvragen. 
i www.fluvius.be

Blue Corner beheert het oplaadeiland in de Schapekoppenstraat. Je
kan via hun website een abonnement voor het laden van je elektri-
sche wagen aankopen. Hier is ook een oplaadeiland voor fietsers
en scooters. Om er gebruik van te maken  koop je een laadkaart aan
de onthaalbalie van het stadskantoor of aan de balie van Visit Lier.
Met deze laadkaart kan je 6 maand onbeperkt herladen. 
i www.bluecorner.be
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Energieloket 
Stadkantoor, zie blz. 6

Bij het Woon-en Energieloket, in samenwerking met Energiehuis
IGEMO, kan je als inwoner terecht met al je vragen rond het ener-
giezuiniger maken van je woning, energiepremies of de renteloze
energielening voor bepaalde doelgroepen. Je vindt er ook heel wat
diensten: zo brengt de adviseur ter plaatse het energieverlies van
de woning in kaart, zijn er op de website handige infofiches en
slimme berekeningstools in één klik beschikbaar. 

Openingsuren: 
- maandag van 15 tot 19 uur voor vragen over de energielening
- woensdag van 14 tot 16 uur voor vragen rond renoveren en

(ver)bouwen. 
Afspraken kunnen eenvoudig gemaakt worden via de online af-
sprakenmodule van de stad of telefonisch via 03 8000 300. 

Erkenning van een kind  
De wetgeving over de erkenning van een kind is erg complex. Het
basisprincipe is dat bij de erkenning van een minderjarig niet-ont-
voogd kind steeds de toestemming van de moeder nodig is. Vanaf
12 jaar moet het minderjarig niet-ontvoogd kind ook toestemming
geven. 

Evenementen (organiseren)
Uit in Lier, Dienst evenementen, CC De Mol, Aarschotsesteenweg
3, tel. 03 488 06 79, uitinlier@lier.be  www.uitinlier.be

Openingsuren:
Buiten de schoolvakanties: 
- dinsdag en woensdag van 13 tot 16.30 uur 
- donderdag van 13 tot 19 uur.
Tijdens schoolvakanties: 
-   dinsdag, woensdag en donderdag telkens van 9 tot 12 uur.

Aanvragen en melden van een evenement     
Wil je een evenement organiseren, dan is in vele gevallen een aan-
vraag of melding aan de stad verplicht. Zeker voor openluchtfuiven,
sportwedstrijden, eetfestijnen, speelstraten of een event op open-
baar domein is een aanvraag verplicht. Ook als je luide muziek
speelt, alcohol serveert, een tent plaatst, of je activiteit een invloed
heeft op het openbare leven, het verkeer of de veiligheid is een
aanvraag verplicht. Is de inzet van stads- en/of veiligheidsdiensten
nodig, dan moet je ook een aanvraag doen. Een aanvraag doe je mi-
nimum 3 maanden vooraf. Aanvragen die te laat worden ingediend,

worden geweigerd. Grote evenementen meld je best ruim op voor-
hand, zo snel mogelijk. Het aanvragen en melden van een evene-
ment doe je via www.ikorganiseerinlier.be. Twijfel je of een
aanvraag nodig is, contacteer dan het departement Uit in Lier. 
Voor het ontlenen van materiaal, het inrichten van straatmuziek en
het gebruik van infoborden is een aanvraag één maand op voor-
hand voldoende.
i www.ikorganiseerinlier.be 
Hier vind je tevens informatie over veiligheid, huur van feest-
/stadsmateriaal, huur van locaties

Promo evenementen
Organiseer je zelf of als vereniging een evenement, voer het dan in
de UiTdatabank in. Nog niet geregistreerd? Maak een account aan
op UiTdatabank.be. Je activiteit verschijnt op www.uitinlier.be,
www.UiTinVlaanderen.be en mogelijk ook andere digitale en ge-
drukte kanalen. Wens je te flyeren voor jouw evenement? Dien dan
minimum 24 uur vooraf je aanvraag in. Informatie over promo van
evenementen vind je terug op www.ikorganiseerinlier.be.
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F
Fietslabel  
Je fiets labelen werkt niet enkel ontradend voor fietsdieven, het
zorgt er ook voor dat de stad of de politiediensten je vrij snel kun-
nen contacteren wanneer je gestolen fiets wordt teruggevonden.
Op het niet-verwijderbaar en fraudebestendig fietslabel staat je
rijksregisternummer. Je kan je fiets door de stad laten labelen of je
kan het voorgedrukte label met je rijksregisternummer erop online
aanvragen via het formulier op www.lier.be. Je ontvangt het label
binnen de vijf werkdagen per post. Je kan dan je fiets zelf labelen.
i preventie, tel. 03 8000 300, preventie@lier.be, www.lier.be 

Fietspunt Lier  
Leopoldplein 32, tel. 03 488 18 51, 
fietspuntlier@werkmmaat.be, www.fietspunten.be, 

fietspuntlier

In het Fietspunt Lier kan je dames- en herenfietsen, tandems en
kinderstoeltjes huren en laten herstellen. Je kan telefonisch een
fiets reserveren. 

Openingsuren:
Van 1 april tot 30 september:  
- weekdagen: van 7 uur tot 19 uur 
- in het weekend en op feestdagen: van 9 uur tot 13 uur 
Van 1 oktober tot 31 maart:
- weekdagen: van 7 uur tot 19 uur
- in het weekend en op feestdagen: gesloten. 

Formulierenhulp  
Formulierenhulp biedt hulp voor wie de weg wat kwijtraakt in de
administratie of niet meteen de juiste hulp voor een vraag of pro-
bleem vindt. Wie moeite heeft met digitale toepassingen of de in-
houd van een brief niet helemaal begrijpt kan hier gratis hulp
krijgen. Formulierenhulp is een samenwerking tussen Stad en
OCMW Lier en de vzw Mondiale Werken. Je kan op volgende locaties
terecht: 
• Bib de Fé, Leescafé (Deensestraat 6): 

- maandag van 19 tot 21 uur
- donderdag van 10.30 tot 12.30 uur
- vrijdag van 13 tot 15 uur

• Huis van de Wereld (Koepoortstraat 3)
- woensdag van 14 tot 16.30 uur

i integratie@lier.be, tel. 03 491 67 03 of via vzw Mondiale Wer-
ken, gsm 0473 99 41 57, woonhulp.regiolier@gmail.com

G
Geboorte  
Geboorteaangifte afspraak      
Een geboorte geef je binnen de 15 kalenderdagen na de bevalling
aan bij de burgerlijke stand in de gemeente waar het kindje geboren
werd. Dit gebeurt door de moeder, de vader/meemoeder of beiden.
Zijn de ouders niet gehuwd en er is geen erkenning gebeurd, dan
moeten beide ouders aanwezig zijn.

Gemeentelijke administratieve sancties 
(GAS)
Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) kan een ge-
meente opleggen voor inbreuken op het politiereglement. Als je het
algemeen politiereglement overtreedt, riskeer je een administra-
tieve geldboete die kan oplopen tot 350 euro, een schorsing of in-
trekking van een vergunning die de stad afleverde of de sluiting van
een instelling. De politie of een vaststellend gemeentelijk ambte-
naar stelt de overtreding vast. Een arrondissementeel sanctione-
rend ambtenaar (van de interlokale vereniging GASAM) legt de
geldboete op. Het volledige reglement vind je op www.lier.be.
i gasam@mechelen.be



H
Hondenweide  
Beatrijslaan 15

De hondenweide is een afgebakend terrein van ongeveer 3000 m2
groot waar honden los mogen rondlopen. Ook op de hondenweide
moeten baasjes hondenpoep opkuisen.

Huisnummer  
De stad kent elk nieuw huis een huisnummer toe. Als eigenaar ben
je verplicht zelf het huisnummer aan je woning aan te brengen. Pas
daarna mag je het gebouw in gebruik nemen. Aanvragen doe je on-
line via www.lier.be, ‘huisnummer aanvragen’. 

Huistaakklas  
In de huistaakklas helpen juffen de kinderen uit het lager onderwijs
bij het maken van hun huiswerk. Mama’s en papa’s zijn welkom. Er
is geen huistaakklas in de schoolvakanties.

Waar en wanneer?
- Stadskantoor (cafetaria), Paradeplein 1, maandag van 15.45 tot

16.45 uur
- Jeugdcentrum Moevement, Aarschotsesteenweg 3, dinsdag

van 15.30 tot 17 uur
- Sporthal De Komeet, Eeuwfeestlaan 183, donderdag van 15.45

tot 16.45 uur

Huren en verhuren
Conformiteitsattest voor huurwoningen
Als je een woning verhuurt, moet je ervoor zorgen dat die woning
voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kan je bij
de stad een conformiteitsattest aanvragen waaruit blijkt dat de
huurwoning aan de woningnormen voldoet. Het attest is geen ver-
huurvergunning en is dus niet verplicht bij het verhuren van een
woning. Maar met het conformiteitsattest kan je aan potentiële
huurders wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbe-
woonbaar is, en dat ze voldoet aan de kwaliteitsnormen. Het attest
is 10 jaar geldig.

Registratie huurcontract
De verhuurder moet een huurcontract van een eigendom die uit-
sluitend bestemd is voor bewoning laten registreren binnen twee
maanden na de ondertekening. De registratie is gratis voor dit type
huurcontract en gebeurt bij Kantoor Rechtszekerheid Mechelen,
Zwartzustervest 24 A te 2800 Mechelen of online via My Rent.
i Contactcenter van de FOD Financiën: tel.02 572 57 57, elke

werkdag van 8 tot 17 uur, https://financien.belgium.be

Huurdersbond Antwerpen vzw
In Sociaal Huis: spreekuur elke 2e en 4e donderdag van de maand
van 10 tot 12 uur. Meld je tijdig (vóór 10 uur) aan bij de balie. Je krijgt
een volgnummer toegewezen. 
zie blz. 7 (sociaal huis)  

De huurdersbond geeft juridisch advies aan huurders over zaken
die te maken hebben met huren: hulp bij het opstellen van een aan-
getekende brief, opzeg van een huurcontract, problemen met de
verhuurder, herstellingen, procedure bij het Vredegerecht. Je be-
taalt lidgeld per jaar. Zij werken op afspraak. 
i Huurdersbond Antwerpen vzw, Langstraat 102, 

2140 Borgerhout, tel. 03 272 27 42 (enkel in de voormiddag,
niet op vrijdag, geen telefonisch advies), 
antwerpen.huurdersbond@gmail.com, 
www.huurdersbond.be 

Sociaal verhuurkantoor De Woonkans vzw
Het SVK De Woonkans vzw huurt appartementen en woningen op
de private huurmarkt om deze verder te verhuren aan sociaal
kwetsbare alleenstaanden en gezinnen. Via een wachtlijst die re-
kening houdt met de huisvestingssituatie en het inkomen worden
mensen die er het meest nood aan hebben, eerst geholpen.
Voor de eigenaars biedt verhuren aan het sociaal verhuurkantoor
heel wat garanties en mogelijkheden.
i zie blz. 7 (sociaal huis)  

Woningkwaliteit huurwoningen
Een woning die je huurt moet bij aanvang van de huurovereen-
komst voldoen aan de vereisten op het vlak van veiligheid, gezond-
heid en woningkwaliteit. Blijkt dit niet het geval, dan kan als huurder
bij de gemeente melding maken van de gebreken en kosteloos een
procedure ongeschiktheid/onbewoonbaarheid opstarten. 

Huwelijk  
Aangifte van huwelijk
Je kan je huwelijksdatum vastleggen 1 jaar tot 4 weken vóór je hu-
welijk. Je doet dit digitaal via www.lier.be.
Huwen kan op: 
- dinsdag om 14, 14.30 en 15 uur (gratis)
- vrijdag tussen 10 en 14 uur 
- zaterdag tussen 10.30 en 12.30 uur
Vóór je kan huwen, doe je eerst een huwelijksaangifte, ten vroeg-
ste 6 maanden en ten laatste 15 dagen vóór het huwelijk. Hiervoor
maak je een afspraak. Beide partners moeten aanwezig zijn (uit-
zonderlijk kan dit gebeuren door één van beiden met een gelegali-
seerde volmacht van de partner).
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I
Identiteitskaart (e-ID)  
Iedere Belg moet vanaf 12 jaar een identiteitskaart hebben. Vanaf
15 jaar moet je deze kaart verplicht op zak hebben. Voor je eerste
identiteitskaart of drie maanden vóór het verstrijken van de geldig-
heidstermijn krijg je automatisch een oproep, maar hou de geldig-
heid van je identiteitskaart in het oog. Je bent zelf verantwoordelijk
om tijdig je e-ID te vernieuwen. Daarvoor maak je een afspraak op
het stadskantoor. De elektronische identiteitskaart (e-ID) is 10 jaar
geldig, voor minderjarigen 6 jaar. Ben je 75 jaar dan blijft je e-ID 30
jaar geldig. Controleer vooraleer je naar het buitenland vertrekt of
je e-ID nog aan de vereisten voldoet. In sommige landen moet een
e-ID nog een bepaalde periode geldig zijn. 
Verlies, diefstal of beschadiging van je identiteitskaart, geef je aan bij
de lokale politie of aan de balie van het stadskantoor. Je kan ook het
gratis nummer 00800 2123 2123 bellen en je kaart blokkeren.

Pincode e-ID kwijt?
Ben je de pincode van je elektronische identiteitskaart (e-ID) kwijt?
Vraag ze op via de website van de Federale Overheidsdienst Bin-
nenlandse Zaken. Surf naar www.ibz.rrn.fgov.be. Of je kan ze op-
nieuw aanvragen via info@lier.be. De levertijd bedraagt ongeveer
15 dagen.
i www.eid.be en http://eid.belgium.be

Spoedprocedure    
Heb je je nieuwe identiteitskaart dringend nodig na bijvoorbeeld
diefstal, dan kan je de e-ID na aanvraag vanaf de derde werkdag af-
halen in het stadskantoor. Voor heel dringende situaties kan je de
e-ID al vanaf de tweede werkdag afhalen. Je moet je aanvraag vóór
14.30 uur in orde brengen. Let op: je betaalt een behoorlijke meer-
prijs!

Kids-ID (een elektronische identiteitskaart   
voor kinderen onder de 12 jaar)        
Als je kind naar het buitenland reist, heeft het een identiteitsbewijs
met foto nodig. De kids-ID is 3 jaar geldig. Is de foto op de kids-ID
niet meer gelijkend, dan dien je een nieuwe aan te vragen. Doe dat
ruim op voorhand (minimum een maand) want de kids-ID wordt niet
onmiddellijk afgeleverd. Eén van de ouders die het ouderlijk gezag
heeft, kan een kids-ID aanvragen. Het kind moet eveneens aanwe-
zig zijn. Reis je naar een land waarvoor een reispas vereist is, dan
moet je kind over een eigen reispas beschikken.

Inenting  
In België is enkel de inenting tegen polio (kinderverlamming) ver-
plicht. De inenting moet vier maal gebeuren vóór de leeftijd van 18
maanden. Je kan je kindje gratis laten inenten bij Kind en Gezin. Bij
je huis- of kinderarts betaal je het doktersbezoek, de inenting zelf
is gratis. Na de vierde inenting moet je het inentingsattest, dat je
bij de geboorteaangifte meekreeg, bezorgen aan de onthaalbalie
van het stadskantoor. Is er een medische reden waardoor de inen-
ting niet kan, dan dien je een door de dokter afgeleverd verzoek om
uitstel in. 

Inname openbaar domein werven  
en/of verkeersbelemmeringen    
Op het openbaar domein mag je niet zo maar een verhuiswagen,
een container of een stelling plaatsen.  Wil je een deel van het
openbaar domein (wegberm, trottoir, fietspad, parkeerstrook of rij-
baan) innemen om bijvoorbeeld een container, stelling, bouwkraan,
vrachtwagen,… te plaatsen bij bouw- of verbouwingswerken, ver-
huis, leveringen,…, dan vraag je een signalisatievergunning aan. De
termijn waarop je je aanvraag moet indienen, hangt af van de aard
van de inname, al of niet met verkeershinder. 
Een inname van het openbaar domein kan je volledig online aan-
vragen en afhandelen via www.lier.be. Je vindt hier ook informatie
over aanvraagtermijnen en retributie. 

Inname openbare ruimte  
voor privédoeleinden
Voor het plaatsen van een terras, reclamebord, panelen, of uitstal-
lingen van koopwaar, ... op de openbare weg heb je een toelating
nodig. Een toelating is een bepaalde tijd geldig. Nadien moet je op-
nieuw een aanvraag indienen. Voor een terras of uitstalling betaal
je ook gemeentebelasting.
Opgelet: voor een vast reclamebord aan de gevel dien je een om-
gevingsvergunning aan te vragen.
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J
Jeugdhuis De Moeve vzw  
Aarschotsesteenweg 1, www.moeve.be, 
https:// jeugdhuis.demoeve
Jongeren vanaf 16 jaar kunnen terecht op de locaties van De Moeve
voor verschillende activiteiten, workshops, een babbel met vrien-
den. Het jeugdhuis, gelegen op de benedenverdieping in het jeugd-
centrum is een gezellige de hang- en feestplek. In PACT, deel van
de oude fietsenfabriek van L'avenir staan activiteiten rond creatief
ondernemerschap centraal.
De Moeve biedt jongeren de kans om zelf allerhande activiteiten op
te zetten zoals thema-avonden, free-podia, filmvoorstellingen,… 

Openingsuren
- woensdag van 14 uur tot 20 uur
- donderdag van 20 tot 21. 30 uur 
- vrijdag van 16 tot 22 uur
- zaterdag van 14 tot 20 uur
- zondag van 14 tot 18 uur

ARTAFACT
ARTAFACT is een bovenlokaal artistiek project voor jongeren tussen
16 en 26 jaar. Bedoeling is om jeugd te prikkelen, zodat zij zelf ‘goes-
ting’ krijgen om artistiek aan de slag te gaan. Het biedt de nodige
tijd, ruimte en geschikte begeleiding om creatieve kronkels om te
zetten in artistieke prestaties aan de hand van workshops, evene-
menten en samenwerkingen met andere organisaties. ARTAFACT
wordt mede mogelijk gemaakt door De Moeve vzw, de stad Lier en
de Vlaamse Overheid.

K
Kind & Gezin  
Consultatie Kind en Gezin en Kind en Preventie
Huis van het kind, Transvaalstraat 42, huisvanhetkind@lier.be, gsm
0497 52 94 76

Als ouder met kinderen van 0 tot 3 jaar kan je hier terecht met vra-
gen over opvoeding, gezondheid, voeding, veiligheid, verzorging en
algemene ontwikkeling. De arts onderzoekt je kind en het kan er
gratis vaccinaties krijgen.

Openingsuren: 
- maandag van 9.30 tot 12.30 uur 
- dinsdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 17 tot 20.30 uur
- woensdag van 13 tot 16.30 uur
- donderdag van 17 tot 20.30 uur
Info en afspraken: tel. 078 150 100 (elke werkdag van 8 tot 20
uur) of info@kindengezin.be
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L
Land- en tuinbouw   
Extreme weersomstandigheden kunnen schade aan teelten en ge-
wassen veroorzaken. Om het inkomstenverlies bij de professionele
land- en tuinbouw enigszins te compenseren, kan je met een scha-
devaststelling een vrijstelling van belasting op inkomsten van deze
gewassen krijgen.

Leegstand  
Stad Lier spoort actief leegstaande woningen op. Staat een woning
lange tijd leeg, dan wordt deze woning op een leegstandslijst ge-
plaatst. De eigenaar moet dan mogelijk een heffing betalen.

Lier op wielekes
Heilige Geeststraat 7, lieropwielekes@gmail.com, 

lieropwielekes

In de Lierse fietsbibliotheek kunnen kinderen van 2 tot 12 jaar een
kinder- of loopfiets komen kiezen en verruilen als hij te klein is. Ou-
ders hoeven dus niet om de haverklap een grotere fiets te kopen.
Je betaalt eenmalig een waarborg en 35 euro (of 7 euro kansenta-
rief) per jaar. Enthousiaste vrijwilligers houden het depot open. Zij
herstellen ook de fietsen indien nodig waardoor die een langere le-
vensduur hebben. Je kan als vrijwilliger meewerken aan dit leuke
initiatief.

Openingsuren: 
- eerste zaterdag van de maand: 9.30 tot 12.30 uur
- derde woensdag van de maand: 14 tot 17 uur 

M
Markten   
Zaterdagmarkt
elke zaterdagmorgen van 8 tot 13 uur op de Grote Markt, Eikelstraat
en Zimmerplein.
De Grote Markt wordt hiervoor volledig verkeersvrij gemaakt en de
lijnbussen maken een omweg. Tijdens o.a. de novemberfoor verhuist
de markt naar het Renaat Veremansplein en omgeving.
Controleer op www.lier.be waar de markt doorgaat.

Duivenmarkt
vanaf de eerste zondag nabij 15 januari tot de laatste zondag nabij
15 april, tussen 6 en 13 uur op de Grote Markt. Wie als particulier
duiven wil verkopen, moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Militieattest  
In een militieattest (officiële benaming model 33) staan de gege-
vens van militaire dienst van een persoon vermeld. Je kan dit nodig
hebben om je pensioendossier in orde te brengen of bij een sollici-
tatiegesprek.

Meldingen en klachten  
Meldingen  
Meldingen in verband met openbaar domein 
Wil je een put in de weg, een verstopt rioolputje, beschadigd straat-
meubilair of sluikstort melden? Dit kan je via:
- via www.lier.be 
- de onthaalbalie op het stadskantoor 
- via het klantencontactcentrum 03 8000 300
- bij de gemeenschapswachten
- bij de wijkinspecteur

Melding i.v.m. recyclagepark of ophaling huisvuil
Met vragen, klachten of meldingen over de ophalingen of de inza-
melingen in het recyclagepark, kan je terecht op het gratis telefoon-
nummer van Ivarem of per mail naar Ivarem.
i Ivarem, tel. 0800 90 441, www.ivarem.be, 

klachten@ivarem.be

Overlast – Milieuklachten 
De cel omgeving onderzoekt milieuklachten zoals geluidshinder,
geurhinder, hinder van vuile omgeving, bodemvervuiling, luchtver-
vuiling, waterverontreiniging…. 
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Straatverlichting
Een defecte straatverlichting kan je dag en nacht melden bij de gra-
tis straatlampentelefoon of via internet (Fluvius). Je moet steeds
het ‘adres’ (gemeente, postnummer, straat, huisnummer van het
nabij gelegen gebouw met indien mogelijk het nummer van de ver-
lichtingspaal) van de defecte lamp opgeven. De stad is niet bevoegd
om deze herstellingen te doen. 
i tel. 0800 6 35 35, www.straatlampen.be

Klachten   
Meldde je iets bij onze diensten en kreeg je geen (afdoend) ant-
woord? Dan kan je terecht bij de klachtenambtenaar.  

Meldpunt discriminatie
Word je gediscrimineerd? Zie of hoor je dat iemand wordt gediscri-
mineerd? Je kan met je melding terecht bij het Meldpunt Discrimi-
natie regio Antwerpen. In Lier is de diversiteitsambtenaar je
aanspreekpunt.
i Unia Regio Antwerpen, De Coninckplein 25 (Ingang kantoor:

Muizenstraat), Antwerpen, antwerpen@unia.be, 
www.unia.be of via het gratis nummer 0800 12 800 

Musea
Stadsmuseum Lier
Zie blz. 14

Huis van Oscar 
Vredebergstraat 6, tel. 03 488 71 22, info@huisvanoscar.be,
www.huisvanoscar.be

In deze voormalige woning van Oscar Van Rompay wordt het werk
van deze Lierse kunstschilder in zijn oorspronkelijke context be-
waard en getoond. 

Zimmermuseum
Zimmertoren, Zimmerplein 18, tel. 03 8000 395, info@zimmerto-
ren.be

In de Zimmertoren en het Zimmerpaviljoen is het Zimmermuseum
ondergebracht. Hier ontdek je het levenswerk van Louis Zimmer:
zijn Jubelklok, Astronomische Studio en Wonderklok. 

Abarth Works Museum 
Industriestraat 1, tel. 03 449 00 16, www.abarth-gmr.be
Collectie van ongeveer 200 Abarth, Fiat, Lada en andere Oost-Eu-
ropese sport- en racewagens. 
i www.visitlier.be

Museumpas
Met een museumpas kan je als museumliefhebber voor 50 euro
een jaar lang (gratis) meer dan 100 Belgische musea bezoeken. Je
koopt de museumkaart aan de balie van de deelnemende musea,
dus ook aan de balie van het Lierse Stadsmuseum. Houders van een
museumkaart kunnen het museum dus ‘gratis’ bezoeken. Houders
van een UiTPAS met kansentarief kunnen een museumpas kopen
voor 10 euro. . 
i Stadsmuseum Lier, zie blz. 14
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N
Naamsverandering
Voornaamsverandering   
Voor het indienen van een verzoek tot voornaamsverandering dien
je naar het stadskantoor te komen. Maak hiervoor een afspraak.

Wijziging familienaam
Om je familienaam te wijzigen, richt je een schriftelijk verzoek-
schrift met de gegronde reden aan de minister van Justitie (Fede-
rale Overheidsdienst Justitie).
i https://justitie.belgium.be , Federale Overheidsdienst Justitie -

Dienst Naamsverandering, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, tel.
02 542 66 75 naamsverandering@just.fgov.be

Voor een naamsverandering ingevolge erkenning van een kind
vraag je best uitleg op het stadskantoor. 

Nutsvoorzieningen 
Aardgasdistributie en elektriciteit
Fluvius is het nutsbedrijf dat de meeste publieke nutsleidingen in
Vlaanderen groepeert. Fluvius is dus het centrale aanspreekpunt
voor alles wat te maken heeft met aanleg, beheer, aansluitingen
op de distributienetten voor elektriciteit en aardgas, plaatsen en
vervangen van meters, meterstanden, rationeel energiegebruik en
budgetmeters. Fluvius beheert ook de gemeentelijke openbare ver-
lichting.

- Infolijn: 078 35 35 34 , maandag tot vrijdag van 8 tot 20 uur en
zaterdag van 9 tot 13 uur

- Bij storingen of defect bel je naar: tel. 078 35 35 00 
- Bij gasreuk bel je naar: tel. 0800 65 0 65
- Bij defecte straatlampen bel je naar: tel. 0800 6 35 35
i Fluvius, Kantstraat 6, tel. 078 35 35 34, www.fluvius.be

De leverancier van aardgas en/of elektriciteit kan je zelf kiezen.
Maak je keuze op www.vreg.be.

Waterdistributie
PIDPA (Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der
Provincie Antwerpen) verzorgt in Lier de drinkwaterdistributie. 
Gratis klantenservicelijn (inlichtingen, aansluiting): tel. 0800 90 300
(op werkdagen: 8 tot 17 uur) 
Ook bij dringende gevallen (lek, onderbreking, waterkwaliteit…) kan
je dag en nacht op dit nummer terecht. 
i PIDPA, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen, www.pidpa.be 

O
Omgevingsvergunning  
De omgevingsvergunning vervangt de vroegere bouwvergunning
of milieuvergunning. In deze vergunning zijn de vroegere milieuver-
gunning, stedenbouwkundige vergunning, de socio-economische
vergunning en natuurvergunning geïntegreerd. 

Vrijstelling
Sommige stedenbouwkundige handelingen zijn vrijgesteld van ver-
gunningsplicht. Dit betreft kleine werken op en rond een gebouw.

Omgevingsmelding (stedenbouwkundige handelingen) 
Voor een aantal stedenbouwkundige handelingen is een melding
voldoende. Het gaat vooral om werken met een beperkte impact in
of aan bestaande vergunde gebouwen.  

Let op : niet alle vrijstellingen of meldingsplichten zijn algemeen
geldig. Ze kunnen afhankelijk zijn van de gemeente. 

Omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen)
Een omgevingsvergunning is vereist voor stedenbouwkundige
handelingen zoals het bouwen, verbouwen, herbouwen of afbre-
ken van gebouwen, het aanbrengen van verhardingen, een func-
tiewijziging, rooien van bomen, wijziging van het aantal
woongelegenheden , plaatsen van reclame, inrichting en gebruik
van grond voor parkeren of opslag, reliëfwijzigingen… 

Architect nodig?
Voor werken waarvoor een vergunning of melding voor steden-
bouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewer-
king van een architect verplicht. Een aantal stedenbouwkundige
handelingen is vrijgesteld van medewerking van architect, op voor-
waarde dat ze geen constructieprobleem of wijziging van de stabi-
liteit van het gebouw met zich meebrengen.

Verkaveling
Om grond te verdelen met het oog op de bouw van woningen of in-
dustriegebouwen heb je een omgevingsvergunning nodig. Ook
voor het bijstellen van bestaande verkavelingen is dit vereist. 
i Een omgevingsmelding of -vergunning vraag je digitaal aan via

www.omgevingsloketvlaanderen.be. 
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Onderwijs 
Kleuter-en lager onderwijs
Basisschool Heilige Familie, tel. 03 480 12 20, 
directeur@hfamlier.be , www.fali.be
- Kesselsesteenweg 1
- Kriekenstraat 14 (wijkafdeling voor kleuters)

Basisschool Heilig Hart, Schoolstraat 10, tel. 03 482 15 91, 
directie@heilig-hart.be, www.heilig-hart.be

Basisschool Het Molentje, Eeuwfeestlaan 190 , 
tel. 03 480 05 69, hetmolentje@atheneumlier.be, 
www.atheneumlier.be

Basisschool Het Spoor, Spoorweglei 6 , tel. 03 480 63 23,
info@hetspoorbasisschool.be, www.hetspoorbasisschool.be

Basisschool Pullaar, Rode-Kruislaan 1, tel. 03 480 33 29,
info@pullaar.be, www.pullaar.be

Basisschool Sint-Gummaruscollege, Lisperstraat 112, tel.
03 480 06 10, directie@sgcbasis.be, www.sgcbasis.be

Basisschool Sint-Ursula Klim op, Mechelsestraat 25,
www.campussintursula.be
- Kleuterschool Sint-Ursula Klim-op:  tel. 03 491 92 36, 

directie.kleuter@klimoplier.be 
- Lagere school Sint-Ursula Klim-op: tel. 03 491 92 35, 

directie.lager@klimoplier.be 

Basisschool Sint-Ursula Lisp, Frankenweg 6, 
tel. 03 480 26 91, directie@sintursulalisp.be, 
www.sintursulalisp.be

Basisschool Stadspark, Arthur Vanderpoortenlaan 35 , 
tel. 03 480 78 80, stadspark@atheneumlier.be, 
www.atheneumlier.be

Leefschool Dagpauwoog, Dorpsstraat 63 , tel. 03 482 14 15
of gsm 0474 82 12 82, dagpauwoog@atheneumlier.be, 
www.atheneumlier.be

Steinerschool Sterrendaalders, Mallekotstraat 43 , 
tel. 03 491 80 10, info.basisschool@steinerschoollier.be, 
www.steinerschoollier.be

Buitengewoon onderwijs
BuSO De Regenboog, Kapelstraat 33, tel. 03 480 23 11,
info@busolier.be, www.busolier.be

De Regenboog (Kessel), Oude Bevelsesteenweg 107, 2560
Kessel, tel. 03 480 28 58, directie@bubaoderegenboog.be,
www.bubaoderegenboog.be

‘t Vestje (wijkafdeling Balderschool) , Anton Bergmannlaan 18, tel.
03 480 65 85, info@tvestje.be , www.balderschool.be

Secundair onderwijs
Campus Anton Bergmann, Anton Bergmannlaan 24, 
tel. 03 480 08 83, anton@atheneumlier.be, 
www.atheneumlier.be

Campus Arthur Vanderpoorten, Arthur Vanderpoortenlaan
35, tel. 03 480 01 28, arthur@atheneumlier.be, 
www.atheneumlier.be

Campus Louis Zimmer, Predikherenlaan 18, 
tel. 03 480 27 07, louis@atheneumlier.be, 
www.atheneumlier.be

Campus Sint-Ursula, Kanunnik Davidlaan 15, 
tel. 03 491 92 00, www.campussintursula.be
- Sint-Ursulamiddenschool (1e graad), tel. 03 491 92 00, 

middenschool@campussintursula.be
- Sint-Ursulalyceum (2e en 3e graad algemeen secundair onder-

wijs), tel. 03 491 92 20, lyceum@campussintursula.be
- Sint-Ursula-instituut (2e en 3e graad handels- en modeonder-

wijs), tel. 03 491 92 10, instituut@campussintursula.be

Middelbare Steinerschool, Mallekotstraat 43 , 
tel. 03 491 80 15 (secretariaat), tel. 03 491 80 16 (directie), dir.mid-
delbare@steinerschoollier.be, www.steinerschoollier.be

SAL, Kolveniersvest 24, tel. 03 480 17 66, info@sal.be, 
www.sal.be

Sint-Gummaruscollege, Kanunnik Davidlaan 10, 
tel. 03 489 24 56, info@sgclier.be, www.sgclier.be

Vrij Technisch Instituut, Kruisbogenhofstraat 7, 
tel. 03 480 01 62, vtilier@vtilier.be, www.vtilier.be



Internaat
SAL Internaat voor leerlingen vanaf het 1ste leerjaar basison-
derwijs, Antwerpsestraat 121, tel. 03 491 97 96, 
internaat@sal.be, www.sal.be

Hoger onderwijs
Thomas More campus Lier, Antwerpsestraat 99, 
tel. 014 56 44 50, info.lier@thomasmore.be, 
www.thomasmore.be

Kunstacademies
Stedelijke academie voor Muziek Woord & Dans 
zie blz. 13

Stedelijke academie voor Schone Kunsten
zie blz. 13

Onderwijs voor volwassenen 
Open School - Centrum voor basiseducatie, 
Paradeplein 2 bus 6, tel. 03 488 68 86, lier@cbe-openschool.be,
www.cbe-openschool.be

CVO Crescendo, Campus Louis Zimmer, 
Predikherenlaan 18, tel. 03 337 89 90, 
info.lier@cvo-crescendo.be, www.cvo-crescendo.be

CVO VTI Lier, Kruisbogenhofstraat 7, tel. 03 236 50 78,
info@cvolierborgerhout.be, www.cvolierborgerhout.be

Studietoelagen en studiefinanciering  
Leerlingen van het voltijds secundair onderwijs en studenten van
het hoger onderwijs, evenals kleuters en leerlingen van het deel-
tijds leerplichtonderwijs komen in aanmerking voor een toelage.
Met je elektronische identiteitskaart kan je je aanvraag online doen
via www.studietoelagen.be. Je kan je aanvraag ook op papier doen.
Voor info bel je 078 15 78 70. Wil je hulp bij het aanvragen van de
studietoelage, dan kan je terecht in het Sociaal Huis.
i Sociaal Huis, Team Sociaal Beleid, Paradeplein 2 bus 2, 

tel. 03 8000 500 of onderwijs@lier.be  

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) biedt leerlingen, ou-
ders, leerkrachten en schooldirecties informatie, hulp en begelei-
ding i.v.m. leren en studeren, schoolloopbaan, preventieve
gezondheidszorg en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

i      
- Gemeenschaponderwijs: GO CLB Lier, Berlaarsestraat 29, 

tel. 03 480 68 10, fax 03 488 20 04, info@goclblier.be,
www.goclblier.be 

- Vrij onderwijs: Vrij CLB 2 Antwerpen-Middengebied, 
Kardinaal Mercierplein 13, tel. 03 480 80 18, fax 03 488 25 91,
lier@clb-ami2.be 

- Buitengewoon vrij onderwijs: CLB Het Kompas, Vijfhoek 1A,
2800 Mechelen, tel. 015 41 89 11, mechelen@clbkompas.be, 
www.clbkompas.be

Ongedierte  
Als inwoner ben je verplicht zelf ratten, muizen, vlooien, kakkerlak-
ken, wandluizen en dergelijke op privaat domein te bestrijden. De
rattenvanger van de stad kan je informeren over de bestrijdings-
mogelijkheden van ratten en muizen.

Openbaar vervoer
De Lijn
i www.delijn.be, met dringende vragen of meldingen kan je te-

recht bij De Lijn Info via tel. 070 220 200

NMBS
i NMBS Station Lier, Leopoldplein 32, tel. 02 528 28 28, 

www.belgianrail.be 

Opritten, boordstenen verlagen   
De stad staat de aanleg van opritten uitsluitend toe voor een ver-
gunde garage of carport. Je dient hiervoor een aanvraag te doen bij
de stad. Je betaalt als aanvrager de kosten van de aanleg.

Overlijden 
Aangifte van overlijden
Na elk sterfgeval wordt een akte van overlijden opgesteld. Pas
daarna kan de begrafenis plaatsvinden. Een overlijden geef je aan
bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, maar meestal doet de
begrafenisondernemer dit. De toelating tot begraven krijg je ten
vroegste 24 uur na het overlijden. 

Levenloos geboren kinderen die de levensvatbaarheidsgrens van
22 weken zwangerschap niet bereikten, mogen op vraag van de ou-
ders begraven of gecremeerd worden. Vanaf 22 weken zwanger-
schap kan de foetus begraven worden op de kinderbegraafplaats
van Kloosterheide of op de vlinderheuvel waar ook de foetussen
jonger dan 12 weken worden begraven. Richt je tot de sociale
dienst van het ziekenhuis.
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Afscheidscentrum Kloosterheide
Zie blz. 9

Begraafplaatsen
Lier heeft drie begraafplaatsen:
- Beekstraat (Koningshooikt)
- Kloosterheide (Kesselsesteenweg 97)
- begraafpark Mechelsepoort (Mechelsesteenweg)

Je kan de begraafplaatsen bezoeken:
- 1 maart tot 30 september: van 8 uur tot 20 uur
- 1 oktober tot 11 november: van 8 uur tot 18 uur
- 12 november tot 29 februari: van 9 uur tot 16 uur

Concessies
De begrafenisondernemer geeft je bij het overlijden van een fami-
lielid informatie over de mogelijkheden van begraafplaatsen. Indien
je geen concessie wenst, wordt het familielid voor een periode van
10 jaar kosteloos begraven. Daarna is het enkel mogelijk om een
concessie te nemen voor 25 of 50 jaar.

Crematie
Een overledene laten cremeren kan mits toestemming van de amb-
tenaar van de burgerlijke stand. Je dient hiervoor een schriftelijke
aanvraag in bij aangifte van het overlijden. De toestemming wordt
ten vroegste 24 uur na het overlijden afgeleverd. De as van de over-
ledene kan je verstrooien op de begraafplaats of op zee. De urne
kan ook begraven worden op het urnenveld of bijgezet in het co-
lumbarium. Onder bepaalde voorwaarden mag je de as ook thuis
bewaren, op een andere plaats verstrooien of de urne begraven.

Overwelven baangrachten  
In het kader van het decreet Integraal waterbeheer wordt er naar
gestreefd om het inbuizen, beschoeien of overwelven van grachten
zo veel mogelijk te beperken. De voorwaarden tot de aanvraag en
de technische bepalingen liggen vast. De stad staat een aanvraag
voor een grachtoverwelving uitsluitend toe voor een vergunde ga-
rage of een carport, een toegangsweg naar onbebouwde percelen
of voor het realiseren van erfdienstbaarheden. Als eigenaar van het
perceel waarvoor de overbrugging wordt gevraagd, kan je een aan-
vraag voor de overwelving van een baangracht indienen.

P
Parkeren  
Parkeerzones 
Lier is ingedeeld in verschillende parkeerzones:
- zone 1, rood:

maximum één uur parkeren, 1,30 euro per uur
- zone 2, oranje:

maximum twee uur parkeren, 1,30 euro per uur
- zone 3, geel: 

maximum vier uur parkeren, 0,90 euro per uur of dagticket aan
4,80 euro

- blauwe zone:
van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur met parkeer-
schijf 

- zone 5 geel-groen:
Tramweglei en parking Tramweglei: 5 uur gratis parkeren, vanaf
het zesde uur betaal je een dagticket aan 3,20 euro. Dit geldt
van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 19 uur, uitgezonderd
feestdagen.

In zone 1, 2, 3 moet je betalend parkeren van 9 tot 19 uur, uitgezon-
derd op zon- en feestdagen. Neem een ticket bij de parkeerauto-
maat van de gekozen zone. In Lier kan je ook sms-parkeren en via
betaalapp’s. Wie zonder geldig parkeerticket of zonder geldige par-
keerschijf parkeert, betaalt een retributie van 25 euro per 5 uur.
Heb je slechts een half uurtje parkeertijd nodig, dan parkeer je gra-
tis. Neem hiervoor een ticket in de betaalautomaten! 
Als je je moto op een betaalparkeerplaats stalt, neem je ook een
parkeerticket. Je moet dit ticket niet op je moto leggen, maar be-
waar het zorgvuldig. Als je een retributiebon krijgt, vervalt die op
vertoon van je ticket.
i www.lier.be, zie Retributiereglement parkeren 

Bewonerskaart
Als je in een betalende of blauwe zone woont, kan je met een be-
wonerskaart gratis parkeren in bepaalde straten. Je kan 3 kaarten
per wooneenheid (of per gezin) aanvragen. De eerste kaart is gra-
tis, voor de tweede betaal je 90 euro per jaar, voor een derde 250
euro.
i Parkeerwinkel, tel. 03 488 78 20, https://be.streeteo.com
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Parkeerkaart personen met een handicap  afspraak
Heb je een parkeerkaart voor personen met een handicap, dan mag
je parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Maar
wist je dat je er in Lier ook onbeperkt mee mag parkeren op beta-
lende parkeerplaatsen? Let wel, de kaart mag alleen worden ge-
bruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig
bestuurt of als passagier meerijdt.

Parkeerwinkel 
Parkeerbeheer Lier, Streeteo, Keizershof 10, tel. 03 488 78 20,
https://be.streeteo.com

Openingsuren:
- maandag, vrijdag en zaterdag: 9 tot 12.30 uur
- dinsdag: 13.30 tot 16 uur en 17 tot 19 uur
- woensdag: 9 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16 uur
- donderdag: gesloten

Parkings
Wie Lier bezoekt met de wagen, kan parkeren op verschillende par-
kings. Parkeergeleidingsborden leiden bezoekers naar de dichtst
bijgelegen parking. Alle centrumparkings liggen op slechts enkele
minuten/meters wandelen van de Grote Markt en het stadscen-
trum. Op parking De Mol, parking Zaat en parking Wallehof parkeer
je gratis. Na 19 uur parkeer je overal gratis. Elke parking heeft een
aantal plaatsen voor personen met een handicap. Op www.lier.be
vind je bij ‘parkeren in Lier’ een overzicht.

Er zijn ook twee ondergrondse parkings: 
- parking Grote Markt, ingang Florent Van Cauwenbergstraat 13-

15, uitgang Kapucijnenvest. Je betaalt 1,80 euro per uur. Wan-
neer je binnen de 20 minuten de parking uitrijdt, betaal je niets. 

- parking Dungelhoeff , Paradeplein, ingang en uitgang via Ka-
zernedreef. Je betaalt 1.50 euro per uur. Wanneer je binnen de
30 minuten de parking uitrijdt, betaal je niets.

Openingsuren: alle dagen van 7 tot 22 uur. Je kan de garage 24
op 24 uur uitrijden met inrijticket.
i be.parkindigo.com, tel.03 488 78 20

Pensioenen
Vind je de pensioenwetgeving ingewikkeld? Heb je vragen over het
weduwepensioen, het vervroegd pensioen, de toegelaten arbeid
voor gepensioneerden,…? Je hebt hulp nodig bij het indienen van
uw pensioenaanvraag? Je kan pensioenexperts van de pensioen-
instellingen op regelmatige tijdstippen vinden in enkele diensten-
centra. 
Zie blz. 12

Informatie over je pensioendossier vind je op mypension.be. 
i Federale Pensioendienst, Sint-Katelijnevest 54/7 (5e verdie-

ping), 2000 Antwerpen, gratis pensioenlijn 1765,
www.sfpd.fgov.be, antwerpen@sfpd.fgov.be

i RSVZ, Oudaan 8, 2000 Antwerpen, gratis pensioenlijn 1765,
tel.03 224 46 11, www.rsvz.be

Personen met een handicap
ED-card
De European Disability Card  stimuleert de toegang van personen
met een handicap tot culturele, sportieve en vrijetijdsactiviteiten.
Met de ED-card krijgen zij in Lier dezelfde korting of voordelen als
wie een UiTPAS met kansentarief heeft. De European Disability
Card kan je gratis aanvragen bij een van de Belgische instellingen
die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een han-
dicap.
i https://eudisabilitycard.be

Sociaal-pedagogische toelage   
De stad ondersteunt gezinnen in de opvoeding van een kind met
een handicap. Voorwaarden en info kan je verkrijgen bij het team
sociaal beleid of vind je op www.lier.be. 

Tegemoetkoming aan personen met een handicap 
Voor hulp en advies over het sociale telefoontarief, fiscale vrijstel-
lingen en andere wettelijke maatregelen voor personen met een
handicap, kan je terecht in dienstencentrum De Waaier tijdens het
spreekuur van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, per-
sonen met een handicap. Spreekuur elke derde dinsdag van de
maand tussen 14 tot 15 uur.
i Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, personen met een

handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel, 
handicap.belgium.be 

Politiereglement
Het Algemeen Politiereglement Stad Lier vind je op www.lier.be. 
    
Postkantoor / Bpost
Kruisbogenhofstraat 24, tel. 022 012 345, www.bpost.be.

Premies  
De verschillende overheden en netbeheerders voorzien allerhande
premies, o.a. voor renovatiewerken, energiezuinige aanpassingen,
bij aankoop of huur van een woning, voor groenbehoud,… Voor-
waarden, wie in aanmerking komt, voor welke werken, procedure
van aanvraag, wie de premie voorziet,… zijn zeer specifiek. Een dui-
delijk overzicht vind je op www.premiezoeker.be.
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De stad voorziet een aantal premies:  
Premie afkoppeling hemelwater
Wordt bij jou in de straat een gescheiden riolering voor hemelwater
en afvalwater aangelegd en moet je aanpassingen doen aan de ri-
olering van je woning, dan kan je rekenen op ondersteuning van de
stad. 

Premie invulling leegstaande handelspanden Liers
kernwinkelgebied. 
Ondernemers die hun activiteit vestigen in een leegstand handels-
pand binnen het Lierse kernwinkelgebied en die aan de reglemen-
taire voorwaarden en vergunningen voldoen, kunnen deze premie
aanvragen.

Aanmoedigingspremie en verbeteringspremie stad
Lier voor de verhuurder 
Als je een conforme woning voor 9 jaar aan het sociaal verhuurkan-
toor verhuurt, betaalt de stad je een (eenmalige) premie. Zijn er
verbeteringswerken nodig? Dan kan je in aanmerking komen voor
de verbeteringspremie. De aanvraag doe je via het Sociaal verhuur-
kantoor De Woonkans vzw (zie blz. 38)

Vlaamse overheid
Renovatiepremie
Heb je plannen om je woning te renoveren? Dan kom je misschien
in aanmerking voor de Vlaamse renovatiepremie. 
i www.wonenvlaanderen.be/premie of 

www.premiezoeker.be.

Energielening
Wil je je woning energiezuiniger maken door bijvoorbeeld isolatie,
hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen?
Als je tot de prioritaire (sociale) doelgroep behoort, kan je die wer-
ken misschien financieren met een renteloze energielening van de
Vlaamse overheid. 
i IGEMO, tel. 015 29 47 57, www.igemo.be, 

energielening@igemo.be.

Aanpassingspremie
De Vlaamse aanpassingspremie is een verbouwingspremie die zich
specifiek richt op welomschreven woningaanpassingen voor seni-
oren (65-plussers).
i www.wonenvlaanderen.be/premies  of 

www.premiezoeker.be.

R
Reclamedrukwerk   
Wil je liever geen reclamedrukwerk in je brievenbus? Plak dan een
sticker op je brievenbus. Je haalt die gratis af aan de onthaalbalie in
het stadskantoor. Er zijn twee versies: de ene laat noch regionale
pers, noch reclamefolders toe. De andere gebruik je als je wel re-
gionale pers wenst. Wens je geen geadresseerde reclame? Regi-
streer je op www.robinson.be.

Reispas  
Reis je naar een land buiten de Europese Unie, dan heb je mogelijk een
reispas (en soms ook een visum) nodig. Op de website van de federale
overheidsdienst buitenlandse zaken (http://diplomatie.belgium.be)
vind je onder het item ‘op reis in het buitenland’ de vereiste reisdocu-
menten per land.

Voor de aanvraag van een reispas kom je zelf naar het stadskantoor.
Een reispas voor volwassenen is 7 jaar geldig, een reispas voor min-
derjarigen 5 jaar. Het afleveren van een reispas neemt 5 WERK-
dagen in beslag (weekends en feestdagen worden niet
meegerekend). Als je heel dringend een reispas nodig hebt, kan je
gebruik  maken van een (duurdere) spoedprocedure.

Noodprocedure
Een familielid raakt in het buitenland betrokken bij een ongeval,
overlijdt, heeft een ernstige ziekte, verdwijnt... en je hebt heel drin-
gend een reispas nodig. Voor dergelijke situaties bestaat er een
noodprocedure. Je kan die alleen aanvragen bij het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Je moet de aard van de situatie aantonen. 
i Ministerie van Buitenlandse Zaken dienst paspoorten, Karme-

lietenstraat 15, 1000 Brussel, tel. 02 501 32 00, Wachtdienst:
tel. 02 501 81 11

Rijbewijs  
Het rijbewijs in bankkaartmodel is beperkt geldig, maximum 10 jaar.
Voor de aanvraag kom je naar het stadskantoor. Je bent nog niet
verplicht om je oude rijbewijs om te wisselen naar een digitaal rij-
bewijs.
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Riolering   
Elke woning heeft een aansluiting op de riolering nodig. Als eigen-
aar vraag je de rioolaansluiting aan.
Bij wateroverlast of een verstopt putje in de straat, bel je naar 03
8000 418 of geef je je melding in via www.lier.be.
Als je problemen hebt met de afloop van de riolering en je vermoedt
dat het probleem zich op het openbaar domein bevindt, kan je aan
de stad een rioolnazicht vragen. Een rioolnazicht is gratis tenzij de
oorzaak bij de aanvrager ligt. 

Rode Kruis-Lier
Wil je graag vrijwilliger worden bij het Rode Kruis, een eerstehulp-
cursus volgen of bloed geven? Ben je organisator van een evene-
ment en heb je een hulppost nodig?
i Rode Kruis - Lier, Hoogveldweg 99, tel. 03 480 03 52, 

info@rodekruislier.be, www.rodekruislier.be 

S
Senioren
Dagverzorgingscentrum De Passage
WZC Paradijs, Transvaalstraat 44, tel. 03 490 41 13, 
dvc.depassage@lier.be, www.wzcparadijs.be.

In dagverzorgingscentrum De Passage kunnen thuiswonende ou-
deren (65+) elke werkdag tussen 8.30 en 17 uur terecht voor da-
gelijkse zorg, ontmoeting en zinvolle dagbesteding. Dit geeft de
partner of mantelzorger wat tijd voor zichzelf. Zo kan de oudere zo
lang mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving wonen. 

Omnipas 65+  (gedeeltelijke terugbetaling)  
De stad betaalt een deel van de aankoopprijs terug van een jaar-
abonnement (Omnipas) bij De Lijn indien je:
- inwoner bent van Lier of Koningshooikt, 65 jaar of ouder bent,
- je bovendien van een verhoogde tegemoetkoming bij je zieken-

fonds geniet of recht hebt op het gewaarborgd inkomen of een
inkomensgarantie. 

i Sociaal Infopunt, tel. 03 8000 500, www.lier.be 

Ouderenwoning
Het OCMW beschikt over méér dan 100 betaalbare huurwoningen
voor ouderen. Om in aanmerking te komen om zo’n woning te
huren, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.
i Sociaal Infopunt, tel. 03 8000 500, www.lier.be 

Sociale toelage DIFTAR   
Voor de aankoop en gebruik van incontinentiemateriaal of extra
afval van verzorgingsmateriaal omwille van andere medische rede-
nen kunnen inwoners een jaarlijkse toelage van 24 euro aanvragen
bij de stad. Zij dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen en een
attest voor te leggen. Het aanvraagformulier kan je downloaden.
Als je in aanmerking komt, stort de stad deze toelage op je DIFTAR-
provisierekening.. 

Thuiszorgtoelage
Lierenaars die 60 jaar of ouder zijn en hulpbehoevend, thuis
wonen, en een beperkt inkomen hebben en niet in aanmerking
komen voor de Vlaamse Zorgverzekering, kunnen een toelage van
de stad ontvangen. Informatie over de voorwaarden vind je op
www.lier.be
i Sociaal Infopunt, tel. 03 8000 500, www.lier.be
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Warme maaltijden  
Ondervind je moeilijkheden bij het bereiden van een warme
maaltijd? Je kan tijdelijk of permanent een warme maaltijd aan
huis laten bezorgen door een traiteur. 
In de dienstencentra kan je ook lekker en goedkoop eten. Zie blz. 12

Woonzorgcentra
Als je permanent verzorging nodig hebt of niet langer alleen kan
wonen, is een rust- en verzorgingstehuis vaak de beste oplossing.
In Lier zijn er drie woonzorgcentra, sommige met serviceflats.
- Woonzorgcentrum Paradijs, Transvaalstraat 44, 

tel. 03 490 41 11
- Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef vzw, 

Koningin Astridlaan 4, tel. 03 489 27 11
- Huize Nazareth, Kriekenstraat 14, tel. 03 491 84 60 

Skatepark De Moeve
Jeugdcentrum Moevement, Aarschotsesteenweg 1

Waaghalzen op wieltjes kunnen hun skills trainen op het skateter-
rein. Het terrein is vrij toegankelijk voor alle leeftijden en zowel ge-
schikt voor beginners als gevorderden. Tot 22 uur. 
i jeugdcentrum Moevement, tel. 03 480 36 30, 

moevement@lier.be

Slachtbewijs  
Wil je een dier slachten, dan heb je een slachtbewijs of een 
registratie nodig. 
Iedereen kan voor eigen gebruik een dier laten slachten in het
slachthuis. Runderen en kalveren kunnen alleen in het slachthuis
geslacht worden. Hiervoor moet je je laten registreren. 
Varkens, schapen, geiten en herten mag je ook thuis slachten, uit-
gezonderd voor een rituele slachting. In het kader van het offer-
feest is het dus niet toegelaten om thuis te slachten. 
Voor de aanvraag van een slachtbewijs of registratie dien je naar
het stadskantoor te komen.

Sociaal Huis
Sociaal infopunt en Sociale Dienstverlening OCMW: zie blz. 7

Sociale partners die je vindt in het Sociaal Huis:
- Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont vzw 

Paradeplein 2 bus 3, tel. 03 480 18 01, lier@cggdepont.be,
www.cggdepont.be 

- Sociaal Verhuurkantoor De Woonkans vzw 
Paradeplein 2 bus 4, tel. 03 489 29 50, 
info@svkdewoonkans.be, www.svkdewoonkans.be

- VDAB
Paradeplein 2 bus 5, tel. 0800 30 700 , www.vdab.be

- Synkroon
Paradeplein 2 bus 5, tel. 016 570 560, info@synkroon.be,
www.synkroon.be  

- Wijk-Werken 
Paradeplein 2 bus 5, tel. 015 28 50 53, 
wijk-werken-rivierenland@igemo.be, 
www.igemo.be/wijkwerken-rivierenland

- Centrum voor Basiseducatie Open School 
Paradeplein 2 bus 6, tel. 03 491 69 10, 
info@cbe-openschool.be, www.cbe-openschool.be

- Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning De Kleine
Kameel 
Paradeplein 2 bus 9, tel. 03 491 69 50, 
info@ckgdekleinekameel.net, www.ckgkinderland.be

- Agentschap Integratie en Inburgering
Paradeplein 2, tel. 015 28 18 30, 
lier@integratie-inburgering.be, www.integratie-inburgering.be

- Centrum Algemeen Welzijnswerk Boom Mechelen Lier 
Paradeplein 2, tel. 0800 13 500, 
onthaal@cawboommechelenlier.be, www.caw.be

- JAC
Paradeplein 2, tel. 015 695 695, 
jac@cawboommechelenlier.be, www.jacboommechelenlier.be 

- Diensten met spreekuur in het Sociaal Huis:
- Huurdersbond vzw, www.huurdersbond.be
- Dyzo vzw – voor (ex-)zelfstandigen in moeilijkheden, 

www.dyzo.be
- Vlaams Woningfonds, www.vlaamswoningfonds.be
- Ritmica – voor gezinnen met kinderen met een (ver-

moeden van) beperking, www.ritmica.be
- Rap-op-Stap – reisbemiddelingskantoor voor mensen 

met een beperkt budget

Info en openingsuren: www.lier.be

Speelterreinen 
Speelbos
In het Landschapspark Pallieterland werd het speelbos 'Holderde-
polder' aangelegd met leuke spelelementen, waar jeugdverenigin-
gen en avontuurlijke ravotters vrij kunnen spelen in de natuur. 



Speelpleinen en sportveldjes
In Lier zijn tal van aangelegde wijkspeelpleintjes, mini-voetbalpit-
ches en sportveldjes in verschillende wijken en buurten waar kin-
deren naar hartenlust kunnen spelen. 

Speelterrein Jungelhoeff
Jungelhoeff is een avontuurlijk speelterrein op de Dungelhoeffsite,
naast zwembad 'De Waterperels'. Het is een speelterrein met speel-
heuvel, amfitheater en boomhut , een kabelbaan, klimnetten en
een apenbrug. Voor de sportievelingen is er ook een trapveld met
voetbaldoelen. Andersvaliden kunnen in speeltuin Jungelhoeff ge-
nieten van een dubbele schommel.

i jeugdcentrum Moevement, tel. 03 480 36 30, 
moevement@lier.be

Speeltuin Stadspark
Bij mooi weer kunnen kinderen zich uitleven in de speeltuin naast
het stadspark terwijl ouders of grootouders genieten van een
drankje in het Koffiehuisje. Deze cafetaria kan je ook huren voor
onder andere een verjaardagsfeestje. Naast de speeltuin is er een
lig- en picknickweide en een vertelhuisje. Er is gratis sanitair voor-
zien.
i Het Koffiehuisje, Netelaan, tel. 03 376 45 79, 

speleninlier@werkmmaat.be, www.speleninlier.be

Sportactiviteiten
Op de sportpagina van www.uitinlier.be vind je alle info over sport-
clubs en sportactiviteiten het hele jaar door, voor jong en oud. Ook
aan het onthaal van Uit in Lier kan je terecht voor alle info.
i Uit in Lier, tel. 03 488 06 79, uitinlier@lier.be

T
Tweede verblijven  
Er is een aangifteplicht voor tweede verblijven. Jaarlijks dien je je
tweede verblijf aan te geven voor 30 juni. Eigenaars van tweede
verblijven betalen een jaarlijkse bijdrage.
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U
UiTPAS
De UiTPAS is een spaar- en kortingskaart voor sport, cultuur en vrije
tijd die je in heel Vlaanderen kan gebruiken. Wie deelneemt aan een
UiTPAS-activiteit spaart punten. Die kan je later omruilen voor een
korting, een geschenk of een ander voordeel. De kaart is persoonlijk
en onbeperkt geldig. Je betaalt eenmalig 5 euro per persoon. Om
een UiTPAS te kopen ga je met je identiteitskaart naar één van de
volgende locaties:
- Liers Cultuurcentrum, Aarschotsesteenweg 3
- Jeugdcentrum Moevement, Aarschotsesteenweg 1
- Sporthal De Komeet, Eeuwfeestlaan 183
- Visit Lier, Grote Markt 58
- Onthaal stadskantoor, Dungelhoeffsite, Paradeplein 2 bus 1
- Dienstencentrum De Waaier, Dorpsstraat 111, Koningshooikt
- Dienstencentrum Het Schoppeke, Kanunnik Davidlaan 25
i www.uitinlier, uitpas@lier.be 

UiTPAS met kansentarief  
Als je inwoner bent van Lier en je hebt recht op een verhoogde te-
gemoetkoming of je bent in schuldbemiddeling, dan kan je een UiT-
PAS met kansentarief krijgen. Daarmee krijg je minstens 80%
korting op deelname aan activiteiten van UiTPAS aanbieders. Deze
UiTPAS is strikt persoonlijk. Het kansentarief wordt voor een be-
perkte periode toegekend. Verlenging is mogelijk met een nieuw
attest. Je kan deze UiTPAS ophalen in :
- Dienstencentrum De Waaier, 

Dorpsstraat 111, Koningshooikt
- Sociaal Huis - Sociaal Infopunt, Paradeplein 2 bus 2 

Uittreksels uit het bevolkingsregister
Alle inlichtingen en uittreksels uit de bevolkingsregisters zoals samen-
stelling van het gezin, bewijs van woonst, levensbewijs, ... verkrijg je
via de dienst burgerzaken. Je kan dit aanvragen via www.lier.be

Uittreksel uit het strafregister  
(vroeger: bewijs van goed gedrag en zeden) 
Een uittreksel uit het strafregister kan je online via www.lier.be
aanvragen. De behandeling van je aanvraag duurt ongeveer 5 werk-
dagen. Op een uittreksel uit het strafregister staat vertrouwelijke
informatie. Het uittreksel wordt per post bezorgd. Er zijn drie ver-
schillende modellen.

V
Verkiezingen      
In België is er stemplicht voor iedereen vanaf 18 jaar. Je ontvangt
een oproepingsbrief vooraf. Ben je in het buitenland op de dag van
de verkiezingen, breng dan vooraf een attest van het reisbureau of
een kopie van de voucher (met data van verblijf in het buitenland)
binnen, samen met je oproepingsbrief. Reis je zonder reisorganisa-
tie, dan vraag je ter plaatse bij de lokale politie op de dag van de ver-
kiezingen een attest dat bewijst dat je toen in het buitenland was.
Dat attest breng je bij terugkomst binnen samen met je kiesbrief.
Indien je bijvoorbeeld omwille van medische redenen, beroep, stu-
die, verblijf in het buitenland… niet zelf kunt stemmen, kan je een
volmacht geven aan iemand om in jouw plaats te stemmen. De ge-
machtigde heeft hiervoor een volmachtformulier nodig en het at-
test dat bewijst dat hij/zij niet kan gaan stemmen (bv
doktersattest). Wens je geen volmacht te geven, dan bezorg je het
attest dat bewijst dat je niet kan gaan stemmen samen met je kies-
brief aan de onthaalbalie. 

Visum voor het buitenland  
Een visum vraag je aan bij de ambassade of het consulaat in België
van het land waarvoor je een visum wil. Op http://diplomatie.bel-
gium.be vind je reisadvies en ook voor welke landen je een visum
nodig hebt. 

Voetgangerszone  
Een deel van de Lierse binnenstad is voetgangerszone. 
In de voetgangerszone mag je nooit rijden, tenzij je een bestem-
ming hebt voor laden en lossen en een doorgangskaart hebt. Ver-
keer rijdt er stapvoets en parkeren is verboden. In sommige delen
van de voetgangerszone kan je binnen afgelijnde uren, wel zonder
kaart, laden en lossen. Als houder van een doorgangskaart, heb je
enkel toegang tot de zone waar je – volgens je kaart – een bestem-
ming hebt. 

Wie zonder geldige vergunning (doorgangskaart) de autoluwe zone
of voetgangerszone inrijdt, riskeert een boete. Twee camera’s met
nummerplaatherkenning registreren de inbreuken.

Er zijn twee soorten doorgangskaarten: de doorgangskaart van
lange duur en de tijdelijke doorgangskaart. Een doorgangskaart
moet je aanvragen. Voor beide kaarten betaal je een retributie. Een
aantal categorieën, zoals bewoners van een voetgangerszone of
ceremoniewagens naar aanleiding van een huwelijk, is vrijgesteld
van deze betaling.
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Vreemdelingenzaken
Aanvraag Belgische nationaliteit  
De nationaliteitswetgeving is vrij ingewikkeld. Er bestaan verschil-
lende procedures. Maak voor meer informatie een afspraak op het
stadskantoor.

Arbeidskaart 
Wil je in loondienst werken in België, dan heb je een arbeidskaart
of gecombineerde vergunning (‘single permit’) nodig, behalve als je
afkomstig bent uit één van de lidstaten van de Europese Economi-
sche Ruimte (Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Zwitserland en
Liechtenstein), als je de echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner,
kind of ouder bent van een EU- onderdaan, of als je gemachtigde
bent tot een verblijf van onbeperkte duur (erkend politiek vluchte-
ling, geregulariseerd met onbeperkt verblijf,…). De aanvraag hier-
voor dient door je werkgever bij de bevoegde gewestelijke dienst
Economische Migratie ingediend te worden. 
i https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-eco-

nomie

Beroepskaart 
Beschik je niet over de Belgische nationaliteit, noch over deze van
één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (Euro-
pese Unie, Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein) en
geniet je geen vrijstelling omwille van andere redenen, dan heb je
een machtiging nodig als je hier een zelfstandige beroepsactiviteit
wenst uit te oefenen. Deze beroepskaart voor een zelfstandige ac-
tiviteit vraag je aan via een zelfstandigenloket zoals www.liantis.be,
www.acerta.be of www.sdworx.be 

Federaal token  
Met je elektronische identiteitskaart of elektronische vreemdelin-
genkaart kan je een beveiligde toegang krijgen tot allerlei toepas-
singen op het internet zoals tax-on-web, aangifte van kleine
misdrijven via police-on-web, subsidieaanvragen, mutualiteit, enz.
Een andere mogelijkheid voor de beveiligde toegang is een digitale
sleutel. Je hebt de keuze tussen drie soorten: via mobiele app, via
sms of een token. Als Belg kan je dit token online aanvragen via
https://iamapps.belgium.be. 
Niet-Belgen die woonachtig zijn in Lier en dus over een verblijfs-
vergunning beschikken, kunnen voor de aanvraag terecht in het
stadskantoor. De stad treedt op als “lokaal” Registratiekantoor
zodat aanvragers zich niet dienen aan te melden bij de diensten van
de federale overheidsdienst ICT (Fedict) te Brussel. Om dit token te
bekomen, kom je persoonlijk langs met je (elektronische identiteits-
kaart of ) verblijfskaart. Je maakt hiervoor een afspraak. 

Vreemdelingenzaken (Andere nationaliteit)  
Niet-Belgen kunnen voor administratieve zaken zoals inschrijving,
adreswijziging, afleveren van attesten, verblijfsvergunningen,... te-
recht op het stadskantoor.

Vrijwilligerswerk  
Stad en OCMW Lier kan altijd wat helpende handen gebruiken bij
activiteiten. Enthousiaste vrijwilligers die interesse hebben om een
handje te helpen vinden een overzicht van de locaties en activitei-
ten op www.lier.be. Je kan onder andere vrijwilliger worden voor on-
derhoud openbaar domein, in het archief, in één van de
dienstencentra, WZC Paradijs, de bib, de huistaakklas, als school-
coach, bij formulierenhulp, … . 

(Gratis) vrijwilligersverzekering
De Vlaamse overheid wil met een gratis vrijwilligersverzekering een
vrijwilligersvriendelijk klimaat creëren en haar erkenning uitdrukken
voor dat vrijwillig engagement. Je kan als vereniging bij het Vlaams
Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht om je erkenningsnummer voor
deze verzekering aan te vragen. 
De verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke
initiatieven, of bij extra activiteiten. Het is bedoeld voor feitelijke
verenigingen, startende vzw’s en vzw’s zonder personeel. De crite-
ria vind je in het reglement.
i https://vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be,

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, 
Amerikalei 164 bus 1, 2000 Antwerpen, tel. 03 218 59 01
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W
Waarborg voetpad  
Bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning met medewerking
van een architect, wordt er door de stad een voetpadwaarborg ge-
vraagd. Deze waarborg dekt niet enkel het voetpad, maar het ge-
hele openbare domein tussen de perceelgrens van je woning en de
rijweg. Hieronder vallen ook eventuele fietspaden, rioolkolken,
grachten en groenstroken. Deze waarborg moet je betalen voor
aanvang van de werken en krijg je terug als het fietspad, voetpad,
de parkeerstroken en/of de groenstroken na de werken in dezelfde
staat verkeren als ervoor. Het retributiereglement vind je op
www.lier.be.

Welzijns- en gezondheidszorg
Leefloon, voorschotten en andere financiële steun  
Heb je (tijdelijk) geen inkomen of werk, dan heb je misschien recht
op het leefloon. Je kan een aanvraag indienen voor deze minimum-
uitkering bij het OCMW. Het Bijzonder Comité Sociale Dienst beslist
of het leefloon al dan niet wordt toegekend. Wanneer je sociale uit-
kering (werkloosheidsuitkering, ziektevergoeding, …) tijdelijk niet
wordt uitbetaald, kan het OCMW een voorschot verlenen om deze
periode te overbruggen.
i OCMW, sociale dienstverlening, Sociaal Huis, 

tel. 03 8000 500. 

Ons Gedacht
De Kluis, Kluizestraat 37, tel. 03 488 22 72, 
www.samenlevingsopbouw-ap.be

Ons Gedacht vzw is de Lierse vereniging waar armen het woord
nemen. Het is een initiatief van Samenlevings-opbouw provincie
Antwerpen. Elke woensdag van 12.30 tot 15.30 uur kan je er terecht
om ervaringen uit te wisselen, problemen te bespreken en oplos-
singen voor te stellen

Schuldenbeheer
Samen met jou wordt gezocht naar een oplossing om je kosten
onder controle te krijgen, je uitgaven goed te plannen, je schulden
af te betalen, te bemiddelen bij schuldeisers,… Mogelijk biedt een
collectieve schuldenregeling een oplossing op lange termijn indien
je schulden te hoog zijn opgelopen.
i OCMW, sociale dienstverlening, Sociaal Huis, 

tel. 03 8000 500 

Sociaal restaurant ’t Hofke (vroeger Kome Nete)  
Afdeling van Mivas vzw, Kartuizersvest 55, 03 480 03 44,
thofke@mivas.be, www.thofke.mivas.be 

Iedereen, maar vooral mensen met een laag inkomen, is hier wel-
kom. Op maandag en donderdag van 17 tot 19 uur en woensdag van
12 tot 14 uur kan je er genieten van soep, hoofdgerecht en dessert
aan 6,50 euro of 3 euro met een UiTPAS met kansentarief. Je vindt
hier ook een rustige plaats om te babbelen, te kaarten, te lezen, ...

Sociale kruidenier ‘t Hofke  
Afdeling van Mivas vzw, Kartuizersvest 55, tel. 03 480 03 44,
thofke@mivas.be, www.thofke.mivas.be. 

Mensen met heel beperkte financiële middelen kunnen een assor-
timent aan voeding en hygiëneproducten kopen in ‘t Hofke. Wie
hiervoor in aanmerking komt, wordt door de sociale dienst van het
OCMW doorverwezen. 

Sociale woningen
Lierse maatschappij voor de huisvesting, Abtsherbergstraat 10 
bus 19, tel. 03 490 30 50, info@lmh.woonnet.be, 
www.liersehuisvestingsmaatschappij.be

De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting is een sociale huisves-
tingsmaatschappij die woningen en appartementen verhuurt tegen
een betaalbare prijs. Naast inkomens- en eigendomsvoorwaarden
dien je minstens 18 jaar te zijn om in aanmerking te komen. 

Tijdelijke huisvesting  
Wanneer je dringend je woning moet verlaten of wanneer je door
omstandigheden letterlijk op straat komt te staan, dan kan je bij het
OCMW terecht voor informatie rond crisiscentra en transitwonin-
gen. Je wordt geholpen bij de zoektocht naar een oplossing en in-
dien nodig doorverwezen. 
i OCMW, sociale dienstverlening, Sociaal Huis, 

tel. 03 8000 500. 

Aangepast vervoer 
Aangepaste bus voor de dienstencentra
Stad en OCMW Lier beschikt over een aangepast busje dat plaats
biedt aan 7 personen om hen van en naar de dienstencentra te
brengen. Het heeft een verlaagde instap, handgrepen en comfor-
tabele zetels. Er zijn 3 toeren in de voormiddag en 3 in de namiddag.
Reserveren doe je 24 uur vooraf in dienstencentrum Het Schop-
peke. Per rit (heen of terug) betaal je 1,50 euro. 
i Dienstencentrum Het Schoppeke, Kanunnik Davidlaan 25, 

tel. 03 288 48 88
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Mindermobielencentrale 
Wanneer je moeilijk te been bent en je hebt moeite om je te ver-
plaatsen met het openbaar vervoer, dan kan je een beroep doen op
de mindermobielencentrale. Vrijwilligers brengen je met hun
wagen naar je huisdokter, je kapper,… Er zijn enkele voorwaarden
(zie www.lier.be). Reserveren kan telefonisch: dinsdag tussen 9.30
en 11.30 uur en donderdag tussen 14 en 16 uur. Vraag een rit min-
stens twee dagen vooraf aan. Je betaalt een kleine vergoeding per
kilometer en eenmalig lidgeld. 
i dienstencentrum Rosmolen, Pettendonk 37/1, 

tel. 0470 81 01 34, mmc@lier.be

Dienst aangepast vervoer 
Is het openbaar vervoer nemen voor jou moeilijk omdat je slecht te
been bent of in een rolstoel zit? Dan kan je gebruik maken van de
dienst aangepast vervoer. Het busje is 7 dagen op 7 beschikbaar
van ’s morgens tot ’s avonds en rijdt je van deur tot deur. Reserveren
kan telefonisch. De dispatching is tijdens de werkdagen bereikbaar
van 8.30 tot 12 uur en 13 tot 16.30 uur, of 7 dagen op 7 van 6.30
tot 24 uur (antwoordapparaat). Een rit kan je maximum een maand
vooraf reserveren. De tarieven vind je op www.rolkar.be.
i Antwerpse Rolkar, tel. 03 230 02 23, boekingen@rolkar.be,

www.rolkar.be

Wettelijke samenwoonst  
De verklaring van wettelijke samenwoonst geeft je, als niet-ge-
huwde samenwonenden, een aantal rechten en plichten die je
enigszins kan vergelijken met die binnen een huwelijk (bescher-
ming van woonst, gezinslasten, eigendom van goederen, ..). Voor
de registratie van samenwoonst kom je, samen met de persoon met
wie je wettelijk gaat samenwonen, naar het stadskantoor. De ver-
klaring wordt in het bevolkingsregister genoteerd.

Wettigen van een handtekening  
Voor het wettigen van een handtekening kom je naar het stadskan-
toor of het gemeentehuis van Koningshooikt. 

Wijkinspecteurs 
Wil je vandalisme, onveilige situaties, overlast of verkeershinder in
je wijk of buurt signaleren, dan kan je de wijkinspecteur verwitti-
gen. De wijkinspecteurs kan je bereiken via de dienst wijkwerking
van de Lokale Politie Lier op het nummer 03 491 44 26 of via
PZ.lier.wijk@police.belgium.eu. Vergeet niet om je gegevens door
te geven: naam, adres en/of telefoonnummer waar de wijkinspec-
teur je kan bereiken.
Bij dringende problemen, contacteer je de politie via 
03 491 44 00.

Wilsbeschikking
Er bestaan in België vijf wilsverklaringen die men voorafgaand kan
opstellen. Op deze manier kunnen artsen en zorgverleners later
met de wil van de patiënt rekening houden, wanneer deze zich niet
langer zelf kan uitdrukken.
- Negatieve wilsverklaring
- Wilsverklaring euthanasie
- Orgaandonatie
- Wilsbeschikking teraardebestelling
- Lichaamsschenking aan de wetenschap

Voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie 
Wil je nu al kenbaar maken dat, mocht je ooit in een onomkeerbare
coma geraken, een arts je leven mag beëindigen, dan kan je als
+18-jarige een wilsverklaring opstellen. Die kan je laten registreren
bij de stad.

Orgaandonatie
Wil je niet dat na je overlijden bepaalde organen worden weggeno-
men voor transplantatie, dan meld je dit aan de stad. Doe je dit niet,
dan stem je stilzwijgend toe dat je organen na je dood weggeno-
men mogen worden. Je kan ook een formulier invullen waarin je
aangeeft dat je uitdrukkelijk wil dat, indien mogelijk, je organen voor
transplantatie worden aangeboden.

Laatste wilsbeschikking inzake teraardebestelling  
en ritueel 
Je kan in het bevolkingsregister een laatste wilsbeschikking laten
registreren waarbij je aangeeft of je na je dood begraven of gecre-
meerd wil worden. Burgerzaken controleert bij elke aangifte van
overlijden of er een laatste wilsbeschikking bestaat.

LEIFplan - LEIFkaart
De ‘correcte voorafgaande wilsverklaringen’ werden in een heel ge-
bruiksvriendelijke brochure samengebracht. Dit LEIFplan kan je gra-
tis bekomen in de apotheek.
Heb je een wilsverklaring (orgaandonatie, euthanasie…) opge-
maakt, dan kan je een LEIFkaart aanvragen.
i LevensEinde InformatieForum, LEIF, www.leif.be, LEIFlijn: 

078 15 11 55



Woningtoezicht
Ga je met vakantie en wil je dat de lokale politie je huis in de gaten
houdt? Een gratis woningtoezicht vraag je online aan via www.po-
lice-on-web.be, minstens 7 dagen voor vertrek en niet langer dan
3 maanden op voorhand. Je aanvraag wordt vertrouwelijk behan-
deld. 
i lokale politie Lier, zie blz. 15

Woonatelier  
Stadskantoor, zaal Den bloeyenden wijngaerdt, Paradeplein, elke
dinsdag van 14 tot 16 uur en elke donderdag van 9.30 tot 11.30 uur.

Inwoners die op zoek zijn naar een betaalbare woning, prijzen van
gas, elektriciteit en/of telecom willen vergelijken, vragen hebben
over de huur van een woning, of wat ondersteuning kunnen ge-
bruiken in het regelen van een verhuis kunnen terecht in het Woon-
atelier. Vrijwilligers zoeken stap voor stap mee naar een oplossing. 

Z
Ziekenhuis
Heilig-Hartziekenhuis vzw, Mechelsestraat 24, 
www.hhzhlier.be
- Algemeen oproepnummer: tel. 03 491 23 45
- Spoedgevallen: tel. 03 491 29 00 

dag en nacht bereikbaar 

Zwembad “De Waterperels”
Lago Lier De Waterperels, Kazernedreef 100, tel. 03 293 58 90,
www.lago.be/lier

Zwembad ‘De Waterperels’ heeft naast het zwembad ook een glij-
baan en wildwaterbaan, een golfslagbad, kinderbaden, een buiten-
zwembad met ligweide en een wellness. 
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Pamperbank, zie Huis van het Kind ..................................................12
Parkeren...........................................................................................................34
Parkeerkaart personen met handicap, zie Parkeren ....................34
Parkeerwinkel, zie Parkeren ....................................................................34
Parkings, zie Parkeren ...............................................................................34
Pensioenen....................................................................................................35
Personen met een handicap............................................................35
Peuterspeelpunt Kinnebaba, zie Huis van het Kind...................12
Pin-code, zie Identiteitskaart ..............................................................26
Plakzuilen, zie Evenementen (organiseren).............................23
Politiereglement.......................................................................................35
Poliovaccinatie, zie Inenting ....................................................................26
Postkantoor / Bpost ...............................................................................35
Premies .............................................................................................................35
Programma dienstencentra ...............................................................4
Promo evenementen, zie Evenementen (organiseren) .....23

R
Reclameborden, zie Inname openbare ruimte voor 
   privédoeleinden ...................................................................................26
Reclamedrukwerk ...................................................................................36
LEIF, zie Wilsbeschikking ......................................................................44
Recyclagepark, zie Afval .............................................................................18
Registratie huurcontract, zie Huren en verhuren ......................25
Reispas .............................................................................................................36
Rijbewijs ..........................................................................................................36
Riolering ..........................................................................................................37
Rode Kruis-Lier ...........................................................................................37
Rolkar (De), zie Welzijns- en gezondheidszorg ......................43
Rosmolen (dienstencentrum), zie Dienstencentra ....................12
Ruilwinkels Kinnebaba, zie Huis van het Kind .............................12
Rust- en verzorgingstehuizen, zie Senioren.....................................37

S
SAMWD, zie Stedelijke kunstacademies.....................................13
SASK, zie Stedelijke kunstacademies ..........................................13
Schuldenbeheer, zie Welzijns- en gezondheidszorg ...........43
Senioren ...........................................................................................................37
Skatepark De Moeve ..............................................................................38
Slachtbewijs .................................................................................................38
Sociaal Huis ...................................................................................................38
Sociaal Infopunt, zie Sociaal Huis ........................................................38
Sociaal restaurant ’t Hofke, 
    zie Welzijns- en gezondheidszorg ...........................................43
Sociaal Verhuurkantoor De Woonkans vzw, 
    zie Huren en verhuren ......................................................................25
Sociale dienstverlening OCMW, zie Sociaal Huis ..........................38
Sociale kruidenier ’t Hofke, 
    zie Welzijns- en gezondheidszorg ...........................................43
Sociale toelage Diftar, zie Senioren......................................................37
Sociale woningen, zie Welzijns- en gezondheidszorg.........43
Speelbos, zie Speelterreinen ...............................................................38
Speelmicroob, zie Buitenschoolse Kinderopvang.................10
Speelpleinen en sportveldjes, zie Speelterreinen .....................38
Speelpleinwerking, zie Buitenschoolse Kinderopvang ......10
Speelstraten, zie Evenementen (organiseren) .......................23
Speelterreinen ..........................................................................................38
Speeltuin stadspark, zie Speelterreinen ........................................38
Sportactiviteiten ......................................................................................39
Sporthallen, zie Stedelijke sportaccommodatie ....................14
Sportvelden, zie Stedelijke sportaccommodatie...................14
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Stadskantoor ..................................................................................................6
Stadsmuseum Lier ...................................................................................14
Stedelijke kunstacademies ..............................................................13
Stedelijke sportaccommodatie .....................................................14
Straatverlichting, zie Meldingen en klachten ...........................28
Studietoelagen, zie Onderwijs ...............................................................32

T
Tennis, zie Stedelijke sportaccommodatie ..............................14
Terrassen, zie Inname openbare ruimte voor
   privédoeleinden ..................................................................................26 
’t Hofke, zie Welzijns- en gezondheidszorg .............................43
Thuiszorg, zie Senioren .............................................................................37
Thuiszorgtoelage, zie Senioren .............................................................37
Tienerwerking Moev’it, zie Jeugddienst ............................................13
Tijdelijke huisvesting , zie Welzijns- en gezondheidszorg.43
Toerisme, zie Visit Lier ..............................................................................15
Tweede verblijven ...................................................................................39

U
Uitdatabank, zie Evenementen (organiseren) .......................23
UitinLier/Liers cultuurcentrum ....................................................14
Uitpas..................................................................................................................41
Uittreksels uit het bevolkingsregister ...................................41
Uittreksel uit het strafregister
    (vroeger: bewijs van goed gedrag en zeden) ....................................41

V
Verhuizen, zie Adreswijziging ..............................................................18
Verhuur infrastructuur .......................................................................15
Verkeerssignalisatie, zie Inname openbaar domein 
    werven en/of verkeersbelemmeringen............................26

Verkiezingen ................................................................................................41
Visit Lier (Toerisme) ..............................................................................15
Visum voor het buitenland ..............................................................41
Voetgangerszone ....................................................................................41
Vredeberg (CC), zie Verhuur infrastructuur ...............................15
Vreemdelingenzaken ...........................................................................42
Vrijwilligerswerk ......................................................................................42
Vrijwilligersverzekering ....................................................................42

W
Wachtdiensten, zie Nuttige nummers ............................................16
Waarborg voetpad ...................................................................................43
Warme maaltijden, zie Senioren ............................................................37
Waterdistributie, zie Nutsvoorzieningen.......................................31
Welzijns- en gezondheidszorg ......................................................43
Wespen, zie Bijen/wespen .....................................................................21
Wettelijke samenwoonst .................................................................44
Wettigen van een handtekening ...............................................44
Wijkinspecteurs ........................................................................................44
Wijkcompostering, zie Composteren .................................................21
Wijkhuizen, zie Verhuur infrastructuur.........................................15
Wijkspeelpleintjes, zie Speelterreinen ............................................38
Wilsbeschikking........................................................................................44
Woningkwaliteit, zie Huren en verhuren .......................................25
Woningtoezicht .........................................................................................45
Woonatelier...................................................................................................45
Woonzorgcentra, zie Senioren ................................................................37
WZC (woonzorgcentrum) Paradijs ..............................................15

Z
Ziekenhuis .....................................................................................................45
Zimmermuseum, zie Musea ......................................................................29
Zwembad “De Waterperels” ............................................................45
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BESTUUR
Gemeenteraad en OCMW-raad  
De gemeenteraad is het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente, de OCMW-raad van het OCMW. In Lier bestaat de gemeente- en
OCMW-raad uit dezelfde 33 leden. Zij worden verkozen voor een periode van zes jaar. Het mandaat van de huidige raadsleden loopt tot 31 de-
cember 2024.

Vergaderingen Gemeenteraad en OCMW-raad 
De vergaderingen van de gemeenteraad en OCMW-raad zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen gaan. De gemeenteraad
en OCMW-raad vergaderen in principe eenmaal per maand (behalve in juli en augustus), telkens op maandagavond. De zittingen vinden plaats
in de raadzaal in het stadskantoor op het Paradeplein en worden aangekondigd in de lokale pers. Tijdens de openbare vergadering kan je de
besprekingen bijwonen, maar je mag niet tussenbeide komen. Je vindt de data, de agenda en de verslagen van de gemeenteraad en OCMW-
raad op www.lier.be. Wil je de vergadering online volgen? Kijk en herbekijk de vergaderingen via youtubekanaal 'Stad Lier Gemeenteraad’.

Commissies
De agendapunten van de gemeenteraad worden door de gemeenteraadsleden vooraf besproken en voorbereid in raadscommissies. Per be-
voegdheid toegekend aan een schepen is er een commissie opgericht. Deze commissies zijn samengesteld volgens een evenredige verdeling
tussen de partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid, verkozen binnen
de leden van deze commissie. De commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het stadskantoor. De data en de agenda van deze
vergaderingen vind je op www.lier.be bij ‘agenda gemeenteraad’.

Algemeen directeur
De algemeen directeur is Katleen Janssens. Zij heeft de leiding van de gemeentelijke diensten, is hoofd van het personeel en is belast met
het dagelijks personeelsbeheer. Zij bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, het schepencollege en de burgemeester worden voor-
gelegd, geeft advies op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak aan de gemeentelijke organen. Zij woont de vergaderingen bij van de
gemeente- en OCMW-raad en het schepencollege en maakt hiervan het verslag.

Openbaarheid van bestuur   
Elke burger kan bestuursdocumenten inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van verkrijgen. In principe zijn alle bestuursdocumenten
openbaar. Er zijn echter uitzonderingen. De meeste uitzonderingen dienen om de privacy van anderen te beschermen. 
Voor een aanvraag dien je het online aanvraagformulier op www.lier.be in te vullen. Je kan een aanvraag ook schriftelijk per brief indienen.
Voor het maken van kopieën van bestuursdocumenten of het verrichten van opzoekwerk of uitleg verschaffen, betaal je een retributie. 
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Gemeente- en OCMW-raad 2019-2024

Frank Boogaerts - N-VA 
gsm 0476 24 39 24, tel. 03 8000 301 / 302
frank.boogaerts@lier.be  of
burgemeester@lier.be

Marleen Vanderpoorten - Open Vld
gsm 0476 40 40 75, tel. 03 8000 303
marleen.vanderpoorten@lier.be

Walter Grootaers - Open Vld
tel. 03 8000 303
walter.grootaers@lier.be
Walter Grootaers stopt in 2021 als gemeente-
raadslid.

Freddy Callaerts - Sp.a
freddy.callaerts@lier.be

Koen Breugelmans - CD&V
koen.breugelmans@lier.be

Jenny Van Damme - N-VA
jenny.vandamme@lier.be   

Marcel Taelman - Hart voor de Burger
marcel.taelman@lier.be

Ivo Andries - Open Vld
tel. 03 8000 303
ivo.andries@lier.be

Annemie Goris - N-VA
tel.03 8000 304
annemie.goris@lier.be

Ella Cornelis - Vlaams Belang
ella.cornelis@lier.be 

Sabine Leyzen - Open Vld
sabine.leyzen@lier.be

Rik Pets - N-VA 
gsm 0475 52 02 80, tel. 03 8000 304
rik.pets@lier.be

Bert Wollants - N-VA
gsm 0495 43 80 99, tel. 03 8000 304
bert.wollants@lier.be

Lucien Herijgers - N-VA
Voorzitter gemeenteraad 
lucien.herijgers@lier.be
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Christina Wagner - N-VA
christina.wagner@lier.be

Yahya Degirmenci - Open Vld
yahya.degirmenci@lier.be

Katrien Vanhove - Groen - Lier&Ko
katrien.vanhove@lier.be

Rik Verwaest - N-VA
gsm 0498 41 27 26,tel. 03 8000 304
rik.verwaest@lier.be

Peter Caluwé – Groen - Lier&Ko
peter.caluwe@lier.be

Stijn Coenen - CD&V
stijn.coenen@lier.be

Tom Claes - Groen - Lier&Ko
tom.claes@lier.be

Evi Van Camp - CD&V
evi.vancamp@lier.be

Bart Verhoeven - Vlaams Belang
bart.verhoeven@lier.be

Thierry Suetens - Open Vld
thierry.suetens@lier.be

Ann-Sofie Van den Broeck - N-VA
ann-sofie.vandenbroeck@lier.be

Ilse Lambrechts - N-VA
ilse.lambrechts@lier.be 

Dirk Frans - N-VA
dirk.frans@lier.be

Maurits De Smedt - N-VA
maurits.desmedt@lier.be



54 wegwijs in LIER 2020

Geert Marrin - Groen - Lier&Ko
geert.marrin@lier.be

Yente Van Oosterwyck - Groen - Lier&Ko
yente.vanoosterwyck@lier.be

Stéphanie Van Campenhout - CD&V
stephanie.vancampenhout@lier.be

Heidi Van den Bergh - Vlaams Belang
heidi.vandenbergh@lier.be

Walter Mariën - Vlaams Belang
walter.marien@lier.be

Christel Van den Plas - Open Vld
christel.vandenplas@lier.be
Christel Van den Plas wordt in 2021 gemeente-
raadslid.
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College van burgemeester en  schepenen en vast bureau    
Het schepencollege bestaat uit de burgemeester en zeven schepenen. Het schepencollege is zowat het dagelijks bestuur van de stad. Het
vast bureau beslist over het dagelijks bestuur van het OCMW en bestaat uit dezelfde leden als het schepencollege. Het college van burge-
meester en schepenen/vast bureau vergadert elke maandag. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Burgemeester
Frank Boogaerts (N-VA)
gsm 0476 24 39 24, tel. 03 8000 301
frank.boogaerts@lier.be of burgemeester@lier.be 
Financiën, veiligheid, handhaving, communicatie, politie en brandweer, regionale samenwerking
Spreekuur in het stadhuis: altijd op afspraak. 
Spreekuur gemeentehuis Koningshooikt: iedere vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur.

Schepenen
Marleen Vanderpoorten (Open Vld)
gsm 0476 40 40 75, tel. 03 8000 303
marleen.vanderpoorten@lier.be
Wijkwerking, participatie, wonen, patrimonium, tewerkstelling, onroerend erfgoed
Spreekuur: na afspraak op tel. 03 8000 303

Rik Verwaest (N-VA)
gsm 0498 41 27 26, tel. 03 8000 304 
rik.verwaest@lier.be
Lokale economie, roerend erfgoed, musea, toerisme, jeugd, evenementen
Spreekuur: na afspraak op tel. 03 8000 304

Walter Grootaers (Open Vld)
tel. 03 8000 303
walter.grootaers@lier.be
Stadsontwikkeling, omgeving, milieu, natuur, landbouw, SOLag
Spreekuur: na afspraak op tel. 03 8000 303
Walter Grootaers wordt in 2021 als schepen vervangen door Thierry Suetens (Open Vld)

Rik Pets (N-VA)
gsm 0475 52 02 80, tel. 03 8000 304  
rik.pets@lier.be 
Personeel, loketwerking, ICT, burgerlijke stand, dierenwelzijn, begraafplaatsen
Spreekuur: na afspraak in het gemeentehuis van Koningshooikt, donderdag van 11 tot 12 uur in het stadskantoor na afspraak
op tel. 03 8000 304
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Bert Wollants (N-VA)
gsm 0495 43 80 99, tel. 03 8000 304  
bert.wollants@lier.be
Openbare ruimte, mobiliteit, duurzaam beleid
Spreekuur: na afspraak op gsm 0495 43 80 99

Ivo Andries (Open Vld)
gsm 0475 32 60 37, tel. 03 8000 303  
ivo.andries@lier.be
Sport, cultuur, onderwijs, bibliotheek, afvalbeleid, Proper Lier
Spreekuur: na afspraak op tel. 03 8000 303

Annemie Goris (N-VA)
03 8000 304
annemie.goris@lier.be
Sociale zaken, welzijn, kinderopvang, gezin, senioren, personen met een beperking, integratie
Spreekuur: na afspraak op tel. 03 8000 304

Bijzonder comité sociale dienst  
Het bijzonder comité behandelt onder andere de aanvragen tot sociale dienstverlening op basis van het onderzoek van de maatschappelijke
assistenten. Het BCSD vergadert in principe om de drie weken. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Leden: 
Annemie Goris (N-VA), Voorzitter bijzonder comité sociale dienst, Marc Franquet (N-VA), Marc De Keulenaer (N-VA), Charlotte Schwagten 
(N-Va), Els Hendrickx (Open Vld), Christel Van den Plas (Open Vld), Dominic Van Oosterwyck (Groen – Lier&Ko), Jan Van Gorp (Vlaams Belang),
Rita Van den Bulck (CD&V). 
Christel Van den Plas wordt in 2021 vervangen door Kris Verlinden (Open Vld).



COLOFON
De redactie van deze gids werd afgesloten op 10 oktober 2020. De gegevens kunnen veranderen. Om de duplicatie van gewijzigde informatie te 

vermijden, is het overnemen van gegevens en teksten alleen toegestaan mits voorafgaandelijke toestemming van het stadsbestuur.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Frank Boogaerts, p/a Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier
REALISATIE & PUBLICITEITSREGIE: PUBLI-touch, Stichelweg 11, 3360 Korbeek-Lo, tel. 016 25 50 43 in opdracht van stad en OCMW Lier


