Persbericht: ‘Ieders stem telt’ in Lier
Start campagne – Kies straks voor een lokaal beleid waarin
iederéén meetelt – Lier – maandag 23 april - 19u
2018_04_23

ONS GEDACHT EN SOCIALE PARTNERS OVERHANDIGEN KABOUTER
EN LIERS MEMORANDUM AAN POLITICI
‘IEDERS STEM TELT’ ZET SOCIALE THEMA’S OP LOKALE POLITIEKE AGENDA
Vanavond overhandigen Ons Gedacht, de Lierse vereniging waar armen het woord nemen, en
sociale partners een kabouter en het Lierse Memorandum aan politici. Deze actie is het startschot
van ‘Ieders stem telt’, een campagne van Ons Gedacht/Samenlevingsopbouw,
Wijkgezondheidscentrum De Zilveren Knoop, Mivas Afdeling Goed Gevoel (Sociaal restaurant en
Sociale kruidenier), vzw Mondiale Werken en Straathoekwerk.
Ze willen ze de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting centraal plaatsen bij de lokale
verkiezingen van 14 oktober. Daarom overhandigen ze vandaag alvast een kabouter en een
prioriteitennota met concrete voorstellen aan Lierse politici. Waarom een kabouter? Onder het
motto “'de kabouters zullen het niet doen, dus we rekenen op jullie voor een goed sociaal beleid!”
overhandigen ze officieel de Ieders Stem Telt-kabouter.
“Veel Lierse mensen in armoede stellen een bezoek aan de tandarts steeds uit omwille van
financiële redenen. Het is belangrijk dat het lokaal sociaal beleid initiatief neemt om tandzorg
betaalbaar en toegankelijker te maken voor mensen met een laag inkomen. “ (Quote uit het Lierse
Memorandum)

Uitsluiting en armoede bestrijden vergt politieke maatregelen, óók op het lokale bestuursniveau. De
sociale partners zetten daarom samen de schouders onder ‘Ieders stem telt’ en geven daarmee een
megafoon aan de stem van mensen die het moeilijk hebben. Om de inhoudelijke prioriteiten te
bepalen, traden deze organisaties de afgelopen maanden in dialoog met een honderdtal mensen uit
onze stad die dagelijks ondervinden wat het is om in armoede te leven. Dat proces mondde uit in
een prioriteitennota met concrete maatregelen voor een sociaal beleid.
“Met deze prioriteitennota, die we vandaag ook bezorgden aan alle Lierse politieke partijen, geven
we vanuit ‘Ieders stem telt’ een concrete voorzet voor een beleid waarin iederéén meetelt”, aldus
Willem Dehantschutter. “De komende maanden gaan we in dialoog met lokale beleidsmakers en
voeren actie waar nodig. We willen de politieke partijen immers duidelijk kleur doen bekennen.
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Durven ze afspraken maken om tandzorg betaalbaar en toegankelijk te maken? Durven ze zich
engageren tot de bouw van 200 nieuwe sociale huurwoningen? Met deze en andere concrete
voorstellen gaan we tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober actief aan de slag.”
“Armoede en uitsluiting bestrijden vraagt werk, maar de kabouters zullen het niet doen”, lacht
Willem Dehantschutter. “Met deze prioriteitennota gaan we graag de dialoog met beleidsmakers
aan. Zodat zij straks werk kunnen maken van beleid waarin iederéén meetelt.”

De prioriteitennota met concrete beleidseisen voor de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting in
Lier kunt u terugvinden via www.iedersstemtelt.be. Hou ons de komende maanden hier en ook via
sociale mediakanalen in de gaten!

PERSMOMENT
Maandag 23 april 2018, om 19u
Locatie : Dungelhoefsite, Lier (start van de gemeenteraadszitting, zaal : Raadszaal)

CONTACT
Willem Dehantschutter
Opbouwwerker Ons Gedacht/Samenlevingsopbouw
0485/99.01.69
willem.dehantschutter@samenlevingsopbouw.be
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