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N-VA Ranst –  Johan De Ryck – Gemeenteraadslid - Fractievoorzitter - Communicatieverantwoordelijke 

Massenhovensesteenweg 38 – 2520 Broechem 

Tel. 0475/62.90.63     e-post : johan.deryck@n-va.be      webstek : http://www.n-va.be/ranst 

Ranst, 23 april 2018  

 Aan de Voorzitter van de gemeenteraad  

 aan de Gemeentesecretaris 

 Gustaaf Peetersstraat 7  

 2520 Ranst 

  

Mevrouw, Mijnheer,  

  

Graag had N-VA volgend punt bij hoogdringendheid toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraadszitting van 23/04/2018  

 
Ingebrekestelling door de stad Lier naar aanleiding van het dispuut over de brandweerwagen. 

Interpellatie door Johan De Ryck: 

 

Toelichtende nota: 

 

In de krant van donderdag 19 april verscheen er een artikel met als titel “Vergoeding betalen of het voertuig 

teruggeven”. 

Uit dit artikel konden wij opmaken dat de stad Lier een ingebrekestelling had verstuurd naar de gemeente 

Ranst betreffende het niet betalen van een jaarlijkse gebruiksvergoeding van 2.500 euro voor een 

brandweervoertuig waarvan Lier de eigenaar is.  

Over deze zaak wordt er al geruime tijd correspondentie gevoerd met Lier, Ranst en de Brandweer Zone 

Rand.  

In het college van 4 januari 2018 werd het standpunt van de gemeente geformuleerd.  

De formele ingebrekestelling die vooraf per mail werd doorgestuurd heeft als datum 23 april 2018. 

 

 

Onze vragen:  

 

1.  Wie is eigenaar van het betrokken voertuig? 

2.  Heeft Lier zich akkoord verklaard met de overdracht van de gebruiksovereenkomst aan de Zone Rand? 

3. Hoe komt het dat drie jaar na de splitsing van de brandweerzone en de overgang van Ranst naar de zone 

Rand dit dossier nog steeds niet opgelost is? 

4.  Waarop baseert het college zich om te melden aan Lier dat de gemeente Ranst al haar verplichtingen 

heeft nagekomen maar dat de brandweerzone Rand achter blijft?  

5.  Het college meldt eveneens dat bij gebrek aan overeenkomst met de zone Rand de stad Lier de 

brandweerwagen kan opeisen van de brandweerzone Rand. Heeft Ranst deze brandweerwagen niet 

nodig? 

 


