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Persbericht : Lier doet mee aan actie : “ Zwerfvuil/sluikstorten blijft niet onopgemerkt’!”
vr 15/09/2017 - 00:00 Update: 12/10/2017 - 15:02
Volgende week vindt de actie: “zwerfvuil /sluikstorten blijft niet onopgemerkt” plaats. Deze 
kadert in de nationale zomercampagne 'Doe alsof je thuis bent, gooi je afval niet op de grond' 
gelanceerd door Mooimakers. Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort 
van de OVAM, Fost Plus en de VVSG, wil Vlaanderen bevrijden van zwerfvuil en sluikstorten. 
Om dit te bereiken, roepen wij iedereen op om afval gewoon in de vuilnisbak te gooien, net 
zoals thuis, want ook daar gooi je geen afval op de grond! 
Zwerfvuil en sluikstorten blijft een plaag! Niet alleen kost het handenvol geld aan onze lokale 
overheden ook de impact op het milieu mogen we niet onderschatten. Bovendien storen burgers 
zich hier heel hard aan. Zowel stad Lier als de politie ontvangen veel klachten over sluikstorten 
en zwerfvuil. Het ontsiert het straatbeeld , vergroot het onveiligheidsgevoel en wekt frustraties 
op.  Wij staan achter het initiatief van mooimakers en geven hier graag extra aandacht aan. Voor 
Lier zijn er 3 privé-initiatieven gelanceerd voor de Spoorweglei , Bareelstraat, Waversesteen-
weg en de omgeving van de Waterperels. De lokale politie van Lier zal in samenwerking met 
de gemeenschapswachten van stad Lier de komende week hier extra focus opleggen en indien 
nodig zal er ook repressief opgetreden worden.
Graag lanceren we nog een oproep : Wees geen viespeuk en gooi alsjeblieft al je afval gewoon 
in de vuilnisbak! Samen gaan we voor een leefbaar en schoon Lier! 

Persbericht : resultaten drugsactie op de Vesten
do 27/04/2017 - 10:32
Op dinsdag 25 april hebben wij een drugscontrole gehouden 
op de Vesten van Lier. Deze actie kadert in onze actieplan-
nen voor 2017 . Wij ontvingen ook wat klachten van burgers 
over drugsgebruik op de Vesten.
Onze actie werd ondersteund door de Federale politie met 
2 drugshonden en hun begeleider. In totaal werden 267 per-
sonen onderworpen aan een controle met de drugshond. De 
drugshonden hebben 10 maal positief gereageerd op moge-
lijks verdovende middelen. Deze 10 personen werden door 
ons verder gecontroleerd, doch zonder resultaat. Er werden     

      geen verdovende middelen aangetroffen.
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Persbericht Stad Lier en Politie Lier verkeersveiligheid : veilig fietsen
di 05/12/2017 - 15:49 Update: 05/12/2017 - 16:16
In het verkeer is het belangrijk dat iedereen rekening houdt met elkaar en dat iedereen mekaar 
respecteert , zo kunnen ongevallen vermeden worden. Fietsers nemen net zoals automobilis-
ten en voetgangers deel aan het verkeer. Het is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de 
verkeersregels.
Wij krijgen de laatste maanden regelmatig klachten van onverantwoord en asociaal fietsge-
drag in het centrum. Bijzondere aandachtspunten zijn fietsen in de verboden richting, fietsen 
op het voetpad, in de voetgangerstunnel, gebruik van smartphone en niet stoppen aan het 
zebrapad. Wij merken dat het niet altijd duidelijk is wat mag en niet mag als je fietst.
Er zullen de komende weken in samenwerking met de gemeenschapswachten van stad Lier 
extra controles op fietsgedrag plaatsvinden.

Persbericht politie Lier : resultaten maandthema snelheid
za 03/06/2017 - 00:00 Update: 12/06/2017 - 13:54
Onaangepaste snelheid blijft met rijden onder invloed één van de belangrijkste oorzaken van 
zware verkeersongevallen . In de maand mei hebben wij extra aandacht besteed aan snelheid. 
In totaal werden er 19 acties gehouden in zone 30 , 50 , 70 en 90 km/u op grondgebied van 
Lier en Koningshooikt.
9040 voertuigen werden gecontroleerd waarbij 429 chauffeurs een boete zullen ontvangen. 
De topsnelheden die wij gemeten hebben zijn : 105 km/u in zone 50, 112 km/u in zone 70 en 
64 km/u in zone 30 .
Wij blijven de komende maanden ons inzetten voor verkeersveiligheid! Voor de maand juni 
zal er extra focus liggen op verkeersveiligheid aan het einde van het schooljaar en overlast 
bij evenementen. 

Persbericht parket :politie Lier pakt verdachte van 2 ramkraken op
ma 04/12/2017 - 13:41
Donderdagavond betrapte de lokale politie van Lier een inbreker op heterdaad.  De verdachte, 
een 36- jarige man uit Nederland, pleegde die nacht 2 ramkraken met een gestolen voertuig.
De eerste ramkraak vond plaats in een handelszaak in de Mallekotstraat waarbij de verdachte 
aan de haal ging met enkele laptops.  De verdachte reed met zijn voertuig in op de glazen 
toegangsdeur en slaagde er zo in om het pand te betreden.  De tweede ramkraak vond plaats 
in een handelszaak op de Mechelsesteenweg.  Daar werd een som geld ontvreemd.  Door de 
alertheid van de uitbater kwam de lokale politie van Lier snel ter plaatse en werd de inbreker 
op heterdaad betrapt.  Buiten de gestolen goederen  was er ook heel wat schade aan de betrok-
ken handelszaken.
De verdachte  werd op vrijdag 1 december voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Mechelen. 
Deze besliste om hem verder aan te houden. 
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Persbericht : resultaten anti-inbraakactie
do 12/10/2017 - 15:00 Update: 12/10/2017 - 16:00
In samenwerking met politiezones Bodukap en Berlaar-
Nijlen hebben wij in de nacht van dinsdag 10 oktober op 
woensdag 11 oktober een anti-inbraakactie uitgevoerd. 
Er werden controles uitgevoerd in Koningshooikt en 
Lier. Politieploegen reden ook rond in inbraakgevoe-
lige straten en wijken om toezicht te houden.
In totaal werden 36 auto’s en 26 personen grondig 
gecontroleerd. We stelden 3 processen-verbaal op : 1  
voor het negeren van het rood licht , 1 voor het niet 

hebben van een geldige keuring en 1 voor het niet heb-
ben van een geldige verzekering. We hebben geen in-
braken vastgesteld voor die nacht.
Met de donkere maanden in zicht doen we nog eens een 
oproep : ziet of hoort u iets verdacht ? Bel de politie via 
het noodnummer 101!

Resultaten actie maart : fietsgedrag
di 04/04/2017 - 12:15 Update: 04/04/2017 
- 20:48
Net zoals automobilisten en voetgangers 
begeven fietsers zich in het verkeer en is 
het belangrijk dat zij zich ook aan de ver-
keersregels houden. In de maand maart 
hebben wij extra toezicht gehouden en 
controles uitgevoerd op asociaal fietsge-
drag.  
Fietsen in verboden richting , fietsen op 
het voetpad, fietsen in de voetgangerstun-
nel , fietsen en ondertussen een smartpho-
ne gebruiken , niet stoppen aan een zebra-
pad, …. In de maand maart hebben wij 
hier verschillende acties op uitgevoerd. 
Deze controles vonden plaats aan de voet-
gangerstunnel, Antwerpsestraat, Berlarij, 
Rechtestraat, Schoolstraat , Antwerpse-
steenweg  en Kapucijnenvest. Heel wat 
overtreders kregen een mondelinge waar-
schuwing. 44 personen kregen een onmid-
dellijke inning en 27 jongeren ontvingen 
een jongeren-proces-verbaal. De meeste 
fietsers negeerden het verkeersbord C1 en 
C3 ( verboden richting ).

Persbericht: resultaten flitsmarathon Lier
do 12/10/2017 - 15:08 Update: 12/10/2017 - 15:12
Ook Lier nam gisteren deel aan de achtste nationale 
flitsmarathon. We voerden op 12 plaatsen controles uit 
. In totaal werden 4376 chauffeurs gecontroleerd.
De controles vonden plaats op verschillende locaties 
in Lier en Koningshooikt . Van de 4376 gecontroleer-
de chauffeurs zullen 258 personen een proces-verbaal 
ontvangen. Ondanks de aankondigingen van geplande 
controles noteerden we een aantal ‘ topsnelheden’ van 
88 km in zone 50 ( Mechelbaan in Koningshooikt ),  
82 km in zone 50 ( Sander De Vosstraat in Konings-
hooikt) en  63 km in zone 30 (Berlaarsestraat in Lier).  
Deze snelheidsduivels zullen een fikse boete ontvan-
gen. Verkeersleefbaarheid en veiligheid horen bij één 
van onze prioriteiten. Snelheid blijft met onder invloed 
rijden 1 van de grootste oorzaken van ongevallen. Wij 
zullen dus blijven inzetten op het uitvoeren van con-
troles.


