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N-VA komt  
naar u toe
In de loop van de maanden de-

cember en januari gaan wij onze 

leden bezoeken. Aan de hand 

van een vragenlijst willen wij uw 

mening horen over mobiliteit, 

ruimtelijke ordening, het ge-

meentebestuur en de milieupro-

blematiek in Ranst. Natuurlijk zijn 

wij ook benieuwd naar hoe u de 

werking van de lokale N-VA-af-

deling ervaart. Na deze huisbe-

zoeken zal iedere Ranstenaar 

via onze webstek de vragenlijst 

kunnen invullen. Meer informatie 

hierover leest u in ons huis-aan-

huisblad van begin 2018.

Net zoals voorgaande jaren zal u 

onze mandatarissen en bestuurs-

leden tegenkomen op allerlei 

evenementen in onze gemeente. 

Spreek hen aan en deel uw be-

kommernissen met hen. Aan de 

hand van al de informatie die u 

aan ons doorgeeft stellen wij ons 

verkiezingsprogramma en onze 

speerpunten op. Hebt u ook nog 

een vraag of opmerking? U kan 

zeker ook een mailtje sturen naar 

ranst@n-va.be

GIA – Gemeenteraadsleden In Actie

Fietsstraat Mollentstraat
N-VA Ranst was het niet eens met het voorstel van het gemeente-
bestuur om van de Mollentstraat enkel een fietsstraat te maken, 
zonder deze straat af te sluiten aan de N14. Er is geen enkele reden 
om nog jaren te wachten, tot na de heraanleg van de N14, om de  
Mollentstraat definitief af te sluiten.

De N-VA vindt het onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur het advies van de ver-
keerscommissie en de vraag van een meerderheid van de bewoners van de Mol-
lentstraat negeert. Wij vroegen de gemeenteraadsleden te kiezen voor of tegen de 
veiligheid van de vele fietsers. 

De schepen van Verkeersveiligheid en de gemeenteraadsleden van de meerderheid 
stemden tegen ons voorstel. N-VA Ranst vindt het een schande dat dit gemeentebe-
stuur niet begaan is met de veiligheid van de fietsers en sluipverkeer blijft tolereren in 
een straat waar enkel plaatselijk verkeer toegelaten is.

Zet 2018 
feestelijk in 
met N-VA 
Ranst

Op vrijdag 26 januari houdt N-VA Ranst haar 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. U bent zoals altijd 
welkom om samen met de bestuursleden het glas 
te heffen op een voorspoedig en succesvol verkie-
zingsjaar 2018!

Onze gastspreker is Fons Duchateau. Sinds 
januari 2013 zetelt hij in de Antwerpse OCMW-raad. In 2014 volgde hij Liesbeth 
Homans op als OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken, Wonen, Diversiteit, 
Inburgering en Samenlevingsopbouw. Hij is ook voorzitter van het Zorgbedrijf Ant-
werpen (sociale dienstverlening), Woonhaven Antwerpen (sociale huisvesting) en het 
Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA).

Genoeg redenen om hem uit te nodigen. Wij zijn er zeker van dat hij u zal boeien met 
zijn verhaal. 

Tijdens deze nieuwjaarsreceptie geven we eveneens de aftrap voor de campagne van 
de gemeenteraadsverkiezingen.

VRIJDAG

26 januari
Vanaf 20 uur

Den Boomgaard

Antwerpsesteenweg 43
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N-VA
 R

anst wenst 
u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Ranst wenst u fijne feestdagen!
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Aanleg nieuwe Maasweg

N-VA vraagt duidelijkheid over omleidingsweg voor Oelegem
Het budget van 300 000 euro voor de aanleg van de nieuwe Maas-
weg werd geschrapt omdat het plan voor de omleidingsweg werd 
afgekeurd en volledig opnieuw opgesteld moet worden. Doordat 
de meerderheid in oktober 2016 niet wilde luisteren naar het 
voorstel van N-VA Ranst om de ontsluitingsweg dichter bij de 
bestaande kmo-zone te leggen, ging er een jaar verloren en moet 
bovendien de volledige procedure overgedaan worden.

Wij herinnerden de burgemeester aan zijn uitspraak dat “met de afbraak en 
heropbouw van de brug aan de Jozef Simonslaan pas gestart kan worden nadat 
de nieuwe verbindingsweg is aangelegd.”

Gemeenteraadslid Johan De Ryck vroeg of er nog steeds een omleidingsweg aangelegd zal zijn voor de brug wordt afgebroken en zo 
niet, welke maatregelen een verkeersinfarct in Oelegem moeten voorkomen.

Dat dit gemeentebestuur niet vooruitziend is, bleek uit het antwoord van de schepen. Die kon enkel melden dat het nog steeds de 
bedoeling is om tijdig klaar te zijn met de omleidingsweg en dat er gehoopt wordt dat de afbraak van de brug pas in 2020 start. Over 
mogelijke maatregelen om het verkeer in goede banen te leiden is nog niet nagedacht.

Landbouwgrond opgehoogd voor niet-professionele paardenhouderij
Het schepencollege gaf een gunstig advies voor het 
ophogen van een perceel landbouwgrond. Het  
Departement Landbouw en Visserij had die ophoging 
nochtans afgeraden. Uit de watertoets bleek boven-
dien dat het terrein in overstromingsgevoelig gebied 
ligt en dat door de ophoging van het terrein de buffer-
capaciteit van het perceel aangetast zou worden.

Gemeenteraadslid John Oliviers vroeg naar de motivering van 
het college om toch een gunstig advies te geven. De burge-
meester antwoordde dat het college niet verplicht is adviezen te 

volgen. Hij was van oordeel dat de egalisatie van het terrein de 
watergevoeligheid zou verbeteren, mits er een goede afwate-
ring voorzien zou worden. Dat de aanvrager hierover niets had 
vermeld in zijn dossier, was blijkbaar niet belangrijk.

Paarden in plaats van landbouwgrond?
De burgemeester verklaarde voorstander te zijn van de 
“verpaarding” van onze gemeente, waarbij het grondgebruik 
verandert van landbouwproductie naar paardenhouderij. Wij 
betreuren het dat op deze wijze landbouwgrond verloren gaat 
voor de professionele landbouw in onze landelijke gemeente.

Dag van de Trage Wegen
In het kader van de Dag van de Trage Wegen werden in Ranst 
de nieuwe naambordjes voor de bestaande buurtwegeltjes inge-
huldigd. N-VA Ranst betreurt het dat er geen nieuwe trage we-
gen worden ingehuldigd zoals in de ons omliggende gemeenten. 

Dit gemeentebestuur heeft al meerdere voet- of buurtwegen afgeschaft. Het 
doet onvoldoende inspanningen om trage wegen die door boordeigenaars 
afgesloten werden, weer open te stellen. En dat terwijl het wettelijk verplicht is 
om trage wegen te onderhouden en open te houden. 

N-VA Ranst wil dat de Ranstenaren deze veilige voet- en fietsverbindingen 
kunnen gebruiken en blijft zich dan ook verzetten tegen het afschaffen van 
trage wegen.

  N-VA Ranst zet zich in voor het behoud en het 
openstellen van trage wegen.

  Komt de omleidingsweg er of komt hij er niet?

N-VA Ranst wenst  
u een prettige Kerst!
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Nieuws uit het OCMW

Wist u dat …
  er voor de aanpassingswerken van Den Boomgaard een budget voorzien was van 92 000 euro, maar dat dit nu al oploopt tot  

194 500 euro?

  voor de oprichting van de gemeentelijke magazijnen een extra budget van 750 000 euro nodig is, boven op het voorziene bedrag 
van 1,5 miljoen euro? Dat komt doordat er in het oorspronkelijke ontwerp geen rekening gehouden werd met de in onze gemeente 
geldende bouwvoorschriften.

  het schepencollege het restbudget van 130 000 euro voor verkeersveiligheidsbevorderende maatregelen schrapte in plaats van er 
andere dringende infrastructuurwerken mee uit te voeren?

   voor de opmaak van een noodzakelijke mobiliteitsstudie slechts 3 900 euro voorzien was, maar er een bijkomend 
budget van 17 000 euro nodig was?

  er geen degelijke poort voorzien was om de nieuwe parking voor de politievoertuigen af te sluiten? Daarom was ook hier 
een extra bedrag van 3 000 euro nodig.

Duur renovatieproject gelukkig afgeblazen
Er waren plannen om het OCMW-gebouw in 
Oelegem te renoveren. N-VA Ranst vond dit geen 
slimme keuze: de renovatie zou enorm duur 
worden en de werking van de diensten zou sterk 
gehinderd worden tijdens de renovatieperiode. 
Bovendien doet de eenmaking van het OCMW en 
het gemeentebestuur in 2019 sterke vragen rijzen 
over het nut en behoud (laat staan de renovatie) 
van verschillende locaties. 

N-VA Ranst is voorstander van één sociaal huis waar onze 
inwoners terechtkunnen voor al hun vragen en voor alle 
diensten. Wij zijn blij dat we andere partijen hiervan hebben 
kunnen overtuigen. Alleen jammer dat er door het getalm van 
het college ondertussen al voor 30 000 euro aan ontwerpkos-
ten en schadevergoedingen betaald moeten worden voor een 
renovatieproject dat uiteindelijk niet doorgaat.

  Gemeenteraadslid en pleegouder Erik Fossez zet mee zijn 
schouders onder het pleegzorgproject in Ranst.

Ranst pleegzorggemeente
Lorin Parys, Vlaams volksvertegenwoordiger en 
pleegvader, en Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh 
slaagden er met hun wetsvoorstellen in om na 
twintig jaar eindelijk een statuut voor pleegouders 
vast te leggen. Er wordt ook naarstig gewerkt 
aan een eerlijke ouderschapsverlofregeling voor 
pleegouders. N-VA Ranst wil dit initiatief graag 
ondersteunen.

Wij zijn dan ook verheugd dat Ranst op vraag van pleegzorg 
Antwerpen onze gemeente wil profileren als een van de eerste 
pleegzorggemeenten in de provincie Antwerpen. Er is immers 
nog steeds een grote nood aan kandidaat-pleegouders. Initiatie-
ven om pleegzorg meer bekend te maken en om nieuwe kandi-
daat-pleegouders aan te trekken die kinderen een warme thuis 
willen bieden in onze regio, kunnen op onze steun rekenen.

Tijdens de recente Week van de Pleegzorg in november kwam 
pleegzorg uitgebreid in beeld in de inkomhal van ons gemeen-
tehuis, in het kader van de actie ‘doneer je gemeentehuis’. Aan 
de hand van posters en vlaggenlijnen werden gezinnen die nog 
een plekje vrij hebben aangesproken om pleeggezin te worden.

In de volgende uitgave van Ranst Info en op de website van 
onze gemeente vindt u heel wat informatie over pleegouder-
schap. Verder kan u terecht op de website van Pleegzorg 
Vlaanderen: www.pleegzorgvlaanderen.be



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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