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Bestuursverkiezing

Op 26 februari 2016 hebben de 
leden van N-VA Ranst een nieuw 
bestuur verkozen.

Voorzitter: Pascal Geets 
Ondervoorzitter: Guido Wittocx 
Penningmeester: Leen Baeten 
Secretaris: Erik Fossez

Naast de gemeenteraadsleden 
maken Kris Wouters, Jasper Van 
Thienen en Raf Serneels eveneens 
deel uit van het N-VA-bestuur.

Nieuwjaarsreceptie 
N-VA Ranst

Noteer alvast vrijdag 20 januari 
2017 in uw agenda!

Vergezeld van een hapje en een 
drankje willen wij samen met alle 
Ranstenaren het glas heffen op een 
voorspoedig 2017. Als gastspreker 
hebben wij Vlaams minister van  
Mobiliteit, Openbare Werken,  
Vlaamse Rand, Toerisme en Dieren-
welzijn Ben Weyts uitgenodigd. 

Wij wensen  
een zalig kerstfeest  

en een vrolijk jaareinde  
aan iedereen,  

vanwege het ganse  
team van N-VA Ranst

Bedankt Lutgart!
Het bestuur van N-VA Ranst zette Lutgart Van Dessel in de bloemetjes 
bij haar afscheid. 

Tijdens haar laatste gemeenteraad gaf ze zelf tekst en uitleg:

“Na jaren van politieke ambitie waarin ik 
steeds met veel plezier, enthousiasme en 
respect mijn kiezers heb vertegenwoor-
digd is voor mij de tijd gekomen om vanaf 
nu meer te genieten. Binnen enkele weken 
ben ik ook op mijn werk met pensioen en 
dit inspireerde mij om gewoon verder te 
genieten van mijn gezin, familie, veel te 
veel hobby’s en reizen. Voor dit jaar heb ik 
al 7 reizen geboekt dus nu geen gepuzzel 
meer met datums .......want dat liep bij mij 
al eens in’t honderd !..........

Ik heb nu mijn ticket in handen om de 
vele dingen te doen die ik nog wil doen, 
zonder dat ik weer overal te laat kom, 
zonder dat ik me 10 keer moet excuseren, 
zonder dat ik eerst nog van alles moest 
regelen, zonder dat mijn huishouden 
weeral een heksenketel was.......en dat ik 
nog maar eens de kapper moest afzeggen 
wegens geen tijd.....................

Vanaf nu begint mijn 2de leven, en ik hoop 
dat het even lang mag duren..... Aan jullie 
wens ik allemaal het allerbeste toe !!!!

Ben Weyts

N-VA wil elektrische voertuigen voor OCMW p.2 Eindelijk kinderopvang in ‘Hof van Ocken’ p.3
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Dorpsstraat 97
Vluchtelingen in Emblem of niet? Verbouwing of nieuwbouw?  
300 000, 500 000, 750 000 euro of toch meer?
Op de OCMW-raden van het afgelopen voorjaar werden de plannen voor de verbouwing van Dorpsstraat 97 
voorgesteld. Oorspronkelijk was een budget van 300 000 euro voorzien voor renovatie. Vorig kalenderjaar 
was dit budget al opgetrokken tot 500 000 euro.

De N-VA had stevige bedenkingen 
bij dit project. Wij stelden voor om 
minstens een multifunctionele ruimte 
op te nemen in de plannen zodat er in de 
toekomst een sociale kruidenier/winkel, 
een sociaal restaurant of een vorm van 
voedselbedeling kon voorzien worden voor 
de inwoners van Ranst. Bovendien vonden 

wij de concentratie van 11 wooneenheden 
voor nieuwkomers of vluchtelingen op 
deze locatie, geen goed idee. 

Op de raad van 7 maart werd definitief 
duidelijk dat het budget alweer opgetrokken 
werd, deze keer tot 750 000 euro. Bovendien 
was van de door ons voorgestelde 

voorzieningen geen sprake meer. 

Waarom wordt het voorstel voor een 
sociale kruidenier/winkel definitief 
afgevoerd? Komen er nu overwegend 
nieuwkomers/vluchtelingen in Emblem of 
wordt er toch een spreidingsplan voorzien 
voor de opvangplaatsen in onze gemeente? 
Voor welke doelgroep is de Dorpsstraat 
97 uiteindelijk bestemd? Worden de 
bewoners van de Dorpsstraat voldoende 
geïnformeerd, gehoord en betrokken 
bij dit project? Allemaal vragen die 
onbeantwoord zijn gebleven.

Het OCMW-bestuur zegt dat er een 
informatievergadering is doorgegaan 
voor de mensen van de Dorpsstraat in 
Emblem. Wij vonden het vreemd dat de 
raadsleden van de oppositie (Groen en 
N-VA) niet op de hoogte werden gebracht 
van deze informatievergadering over 
het bouwproject Dorpsstraat 97. Heeft u 
eigenlijk een uitnodiging gekregen voor 
deze vergadering? Weet u wat er gezegd 
is op deze vergadering en wat de plannen 
zijn met de Dorpsstraat 97 in Emblem?  
Wij volgen het op en zoeken het voor u uit!

N-VA wil elektrische voertuigen voor OCMW
Op de OCMW-raad van februari konden wij de raadsleden overtuigen om ook een offerte te vragen voor 
elektrische of hybride wagens ter vervanging van enkele dienstvoertuigen.
Na een technische discussie en veel papierwerk toonde de 
meerderheid aan dat een ecologische variant geen echte optie 
was, gezien het beschikbare budget slechts 40.000 euro was voor 
de aankoop van drie voertuigen. 

Wij vinden het jammer dat men niet wou ingaan op ons 
voorstel om meer budgettaire ruimte te voorzien voor een 
milieuvriendelijke aankoop! Temeer omdat onze fractie merkt 
dat er sinds september 2016 wel ruimte was voor budgettaire 
aanpassingen op andere afdelingen binnen het OCMW.

N-VA Ranst concludeert hieruit dat het ontbreekt aan politieke 
wil bij het huidige OCMW bestuur om een voldoende 
groot budget te voorzien voor duurzame alternatieve 
vervoersmiddelen. 

OCMW 
nieuWs
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Eindelijk kinderopvang in  
‘Hof van Ocken’
In april 2014 klaagde N-VA Ranst de vrij hoge huurprijs die gevraagd 
werd voor de kinderopvang Hof Van Ocken aan. Wij hebben toen 
benadrukt dat daardoor het voorstel onrealiseerbaar was. 

Na 14 maanden leegstand kunnen wij alleen maar vaststellen dat onze 
bekommernis correct was. De huurprijs van 600  euro die wij toen 
als realistisch beschouwden werd in januari 2016 ook goedgekeurd. 
N-VA-gemeenteraadslid An Willems was dan ook verheugd dat de 
kinderopvang in september eindelijk van start is kunnen gaan.

N-VA ondersteunt Charter sterk fietsbeleid
N-VA Ranst heeft het Charter van de gemeente voor een sterk fietsbeleid mee goedgekeurd. Wij ondersteunen volledig de drie 
uitgangspunten: fietsen bevordert de verkeersveiligheid, fietsen bespaart ruimte en fietsen is duurzaam. Wij hopen dat het 
gemeentebestuur haar engagement om werk te maken van comfort en veiligheid voor de fietser ten volle zal nakomen.

Lakse houding gemeentebestuur 
vernietigt trage wegen

Wij zijn tegen het principe om voetwegen of trage wegen af 
te schaffen. Deze wegen vormen een recreatieve troef voor 
onze gemeente en moeten behouden blijven. 

N-VA-raadslid Johan De Ryck wees erop dat het in onbruik 
raken van een voetweg en het feit dat er op het terrein geen 
voetweg meer vast te stellen is enkel en alleen komt door de 
lakse houding van dit gemeentebestuur.

Dat dit gemeentebestuur het niet ernstig meent met de 
heropwaardering van trage wegen is met de afschaffing 
van voetweg 37 in Broechem en voetweg 45 in Oelegem 
overduidelijk geworden. 

N-VA Ranst zal zich blijven verzetten tegen de vernietiging van 
de trage wegen in onze gemeente.

N-VA wil speeltuintje in Oelegem
Wie als gezin met jonge kinderen in het centrum van 
Oelegem op zoek gaat naar een speeltuintje, zal al snel 
moeten vaststellen dat het aanbod erg beperkt is.  Op één 
schommel na is er niet veel te vinden. 

Tijdens de bespreking van de jaarrekening 2015 werd door de 
schepen gemeld dat het niet besteedde budget van 2015 voor de 
aankoop van speeltoestellen en inrichting van speelterreinen 
zou opgenomen worden in het budget van 2016 om een grotere 
investering te kunnen uitvoeren. Een concreet actieplan bleef 
echter uit. N-VA-raadslid Jörg Welz stelde daarom voor om dit 
budget te gebruiken voor de inrichting van een speelterrein in 
het centrum van Oelegem op het grasplein achter het OCMW-
gebouw. Het is een veilige plek, gelegen in het hart van de 
gemeente, centraal tussen de twee scholen.

Ons voorstel werd niet aanvaard. De schepen was van oordeel 
dat er al voldoende speelpleintjes zijn in onze gemeente. 
Wat er dan met de 16 000 euro gaat gebeuren, werd ons niet 
meegedeeld. Wij vinden dit een gemiste kans!

GiA – GeMeenterAAds-
leden in ACtie



pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen

€€€
€€

€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*

Recht op
werkloosheidsuitkering

Strijd tegen
schijnzelfstandigheid*

op basis van
geleverde arbeid
waar ook ter wereld

pas na 3 maanden gewerkt in België

1
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bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


