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RANST

An, Dirk, Erik, Guido, Jan,
Johan, John, Jorg, Kris, Leen,
Lutgart, Pascal, Patrik en
Thierry wensen je een fijn
nieuw jaar!

Wat met de vluchtelingen in Broechem?
dat die dergelijke hoeveelheden niet
kunnen opvangen. Erkende vluchtelingen zullen dus wat langer blijven
zitten in de asielcentra en daarna
doorstromen of verhuizen. We spreiden de inspanningen en rekenen op
de solidariteit van alle gemeenten.

V.U.: Pascal Geets, Oudstrijdersstraat 45, 2520 Ranst

Den Boomgaard
(polyvalente zaal)
Om 2016 bruisend in te zetten, zorgt
N-VA Ranst voor een sprankelend
drankje en lekkere hapjes. Samen met
u klinken we op een krachtig oppositiejaar. Als gastspreekster verwelkomen
we Kamerlid Yoleen Van Camp. Iedereen is van harte welkom.
Yoleen is het jongste federale parlementslid en expert in de gezondheidzorg. In 2014 verdedigde ze haar
doctoraat in de Medische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen en
twee dagen later werd ze verkozen als
Kamerlid.
Van jongs af was Yoleen geboeid door
de actualiteit en twijfelde ze geen
seconde om voor de eerste keer op te
komen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Kasterlee in 2012. Ze werd
rechtstreeks verkozen. Ze wil het vertrouwen van de mensen in de politiek
herstellen en engageert zich voor een
eerlijke politiek, in het belang van onze
burgers en samenleving.

www.n-va.be/ranst

Erkende vluchtelingen zullen niet meteen
doorstromen naar LOI’s. – staatssecretaris Theo
Francken

Ook in 2016 zal de vluchtelingencrisis waarschijnlijk het nieuws
domineren. Omdat we op het grondgebied van onze gemeente met een
asielcentrum zitten, zochten we
daarom Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, op. We
legden hem uw vragen voor.
Hoeveel plaatsen zijn er bijgekomen in
het asielcentrum te Broechem?
Theo: Er waren al 298 plaatsen en via
mobiele units (tenten) zijn er daar 115
bijgekomen. Dat maakt 413 plaatsen
in totaal. Wel is er op dit ogenblik een
overbezetting: 436 personen hebben
een plek in Broechem.
Blijven deze asielzoekers na de afhandeling van hun dossier definitief in Ranst
wonen?
Theo: Gezien de immense toestroom
valt het niet meteen te verwachten
dat vluchtelingen eens ze erkend zijn,
zullen doorstromen naar LOI’s om-

Waarom moeten wij al die asielzoekers
opvangen?
Theo: Ons land is door Europese
wetgeving verplicht om elke asielzoeker die in ons land asiel aanvraagt
op te vangen voor de duur van zijn
asielprocedure. Opvang weigeren is
geen optie, want dan belanden die
mensen op straat en kan ons land
veroordeeld worden tot het betalen
van zware dwangsommen.
Wanneer gaan die vluchtelingen hier vertrekken? Gaan die ooit nog vertrekken?
Theo: Onder impuls van de N-VA
werd besloten om van het asielsysteem opnieuw een tijdelijk
beschermingsmechanisme te maken.
Na vijf jaar zal de nood aan bescherming opnieuw geëvalueerd worden.
Ongeveer één op de twee asielzoekers zal geen statuut ontvangen
en moet het grondgebied verlaten.
Vrijwillig als het kan, gedwongen
als het moet. Daartoe hebben we fors
geïnvesteerd in de uitbouw van de
capaciteit van de gesloten centra.
Lees het vervolg van dit interview op
pagina 2

Wat met de vluchtelingen in Broechem? (vervolg)
Zou u niet hetzelfde doen als de migranten?
Theo: De balans tussen het individuele belang van de
migrant en het collectieve belang van de ontvangende
samenleving is zeer delicaat. Het is mijn mening dat
die balans onder de vorige regeringen stelselmatig
overhelde in de richting van de migrant. Het is nu tijd
om ook rekening te houden met de belangen van de
ontvangende samenleving.
Tot slot geef ik u graag het laatste woord.
Theo: Er zijn grenzen aan onze opvangcapaciteit.
Een correcte bewaking van de buitengrenzen van de
Schengenzone, een eerlijke spreiding van asielzoekers
over alle EU-lidstaten en meer opvang van vluchtelingen in hun regio van herkomst zijn de speerpunten
voor de globale aanpak van de vluchtelingecrisis.
Opvang is heel belangrijk. Asiel is heel belangrijk.
Maar criminaliteit aanpakken is in mijn ogen nog veel

Het lot van vluchtelingen moeten we ons zeker aantrekken.
Maar we moeten ook rekening houden met de belangen van
de ontvangende samenleving.
belangrijker en daar zetten we volop op in. Zacht voor
kwetsbaren, hard voor misbruikers. Ook in Broechem.

Actief meewerken met N-VA Ranst? Dat kan!

Lost tractorsluis Kantonbaan sluipverkeer wel op?
controles op sluipverkeer of om boetes
N-VA Ranst stelt vast dat twee brieven voldoende
voor overtredingen uit te schrijven aan
zijn om in te gaan op de vraag om iets te doen aan het
autobestuurders.
sluipverkeer in de Kantonbaan.
De tractorsluis in de Kantonbaan
De N-VA fractie stemde
verplaatst echter het sluipverkeer
daarom tegen het aanvullend
naar de Knodbaan en de
verkeersreglement. Niet omdat
Goorstraat. “Is dat dan de
wij tegen een tractorsluis zijn, wel
oplossing”, vraagt Guido
omdat de gemeente blijkbaar met
Wittocx zich af. De plaatsing
twee maten en twee gewichten
van duidelijke verkeersborden,
werkt. Op de Kantonbaan waren
gerichte controles en boetes
twee klachten voldoende voor een
kunnen het probleem van het
drastische verkeeringreep, maar
sluipverkeer ook oplossen,
elders wordt geen gehoor gegeven
volgens de N-VA.
Een tractorsluis stopt het sluipverkeer niet, maar
aan de klachten van de burgers.
verplaatst het.
Want voor de vraag van 770
De schepen liet weten dat er voor
de tractorsluis geen enkele verkeerstelling gedaan werd,
burgers voor de enkele richting in de Lievevrouwestraat
zoals gebruikelijk is. De schepen voor Verkeersveiligheid
blijft het schepencollege doof. En dat terwijl sluipverkeer op
stelde bovendien dat de politie geen tijd heeft voor
veel plaatsen in Ranst een probleem is.

Bouwproject Emblem: iedereen gelijk voor de wet!

Op 26 februari 2016 verkiest N-VA Ranst een nieuw bestuur. Dat zal drie jaar lang
de krijtlijnen uittekenen voor onze afdeling. Het nieuwe bestuur zal ook alles in
het werk stellen om van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 een
succes te maken.

De burgemeester verwees naar het bindend advies van
het Agentschap Wegen en Verkeer. Dat gaf in 2009 wel
toestemming voor de in- en uitrit van de parking van
het Emmelenhof langs de Oostmalsesteenweg maar is
blijkbaar nu van gedacht veranderd. De toelating om
een bijkomende in-en uitrit toe te staan, werd namelijk
ingetrokken.

Steekt u graag mee de handen uit de mouwen om N-VA Ranst nog sterker te
maken? Als N-VA-lid kan u zich kandidaat stellen. Begin februari ontvangt u alle
informatie én de nodige formulieren om uw kandidatuur in te dienen.
Wij nodigen al onze leden uit om hun stem uit te brengen op 26 februari, in
Afspanning Den Moor in Broechem. N-VA Ranst zorgt voor de hapjes en de drank.

OCMW-diensten samen onder één dak
Raadslid Leen Baeten was verheugd dat het
schepencollege achter ons voorstel stond om alle
gemeentediensten en het OCMW onder te brengen
op één plaats. Zij begrijpt daarom niet waarom het
OCMW nog steeds geld verspilt aan plannen voor de
restauratie van het OCMW in Oelegem.

De burgemeester vond de kosten voor de restauratie in
Oelegem wel nuttig maar hij sloot ook niet uit dat het
OCMW op termijn toch zal verhuizen naar de Van den
Nestlaan. De kosten voor de architect bedragen nu al
meer dan het dubbele van de raming. Daarom vroeg
N-VA Ranst om de restauratieplannen voorgoed in de
koelkast te steken. De oprichting van een Sociaal Huis
op de Van den Nestlaan is volgens ons een beter idee.

SOCIAAL WELKOMSTHUIS AAN DE SCHILDESTEENWEG?

Wordt dit het welkomsthuis van het OCMW?

ranst@n-va.be

In het investeringsbudget van 2016 stond dat het pand
aan de Schildesteenweg 40 een nieuwe invulling krijgt
als sociaal welkomsthuis. De voorziene afbraak van
dit pand gaat niet door. Het verbinteniskrediet werd
verhoogd tot 60 000 euro. Erik Fossez vroeg meer
uitleg. Dit project zal begin 2016 opnieuw besproken
worden op de OCMW-raad. Wij houden u verder op de
hoogte.

Verkoopkantoor in agrarisch gebied is verboden.
Naar aanleiding van een krantenartikel in verband
met de bouw van appartementen in Emblem, vroeg
gemeenteraadslid Jan Dillen aan het schepencollege
waarom een uitrit langs de Oostmalsesteenweg wel
werd toegestaan aan de parking van het Emmelenhof
en niet aan het bouwproject van DCA. Verder stelt
de N-VA zich vragen bij de verharding die werd
aangebracht en de plaatsing van een verkoopkantoor in
agrarisch gebied.

Dat de burgemeester een oogje dicht wou knijpen en
tolerant wou zijn voor vergunningen voor de plaatsing
van een verkoopkantoor in agrarisch gebied, vinden wij
totaal onaanvaardbaar. De regels moeten voor iedereen
gelijk zijn.
Een gemeente mag geen onderscheid maken tussen
kleine en grote projecten. Verhardingen aanbrengen of
een verkoopkantoor plaatsen in agrarisch gebied is te
allen tijde verboden. N-VA Ranst wees de burgemeester
dan ook op zijn plicht om ervoor te zorgen dat de wet
wordt toegepast.

Gemeentebestuur legt parking aan
In het budget van 2016 staat er een bedrag van 50 000 euro ingeschreven
voor bijkomende parkeergelegenheid in Oelegem. Op vraag van raadslid
An Willems antwoordde de bevoegde schepen dat het hier ging over de
heraanleg van de parking ter hoogte van de parochiezaal. De bewoners die
aanwezig waren op de infovergadering over de toekomst van het centrum
van Broechem zullen zeker hun wenkbrauwen fronsen.
Zij vroegen eerder aan de burgemeester om meer parkeermogelijkheden
te voorzien. De burgemeester antwoordde echter dat het niet aan het
gemeentebestuur is om parkings in te richten. Maar wat geldt voor
Broechem, geldt blijkbaar niet voor Oelegem. Zoveel is nu duidelijk.
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