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N-VA Ranst in de
startblokken voor
2017
2017 wordt geeen politiek rustig
jaar. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in zicht zal
men weeral sterk beginnen polariseren. N-VA Ranst zal er alles aan
doen om u correcte informatie te
verstrekken.
Indien u vragen of twijfels heeft
bij de legitimiteit van bepaalde
zaken die u hoort en leest via de
verscheidene mediakanalen, mag
u deze altijd aan ons doorspelen
(contactgegevens via http://
ranst.n-va.be/wie-is-wie/
bestuur). Wij bezorgen u een
antwoord.

Gemeentelijk kleuteronderwijs in Ranst
vanaf september 2017
In juni 2015 heeft N-VA Ranst zich ingezet voor het behoud van de
gemeenteschool in Ranst.

Agenda

ZONDAG

7 mei 2017

LENTE-ONTBIJT
Vanaf 9 uur
Parochiezaal
Oelegem

Onder druk van onze mandatarissen
moest het gemeentebestuur haar plannen
opbergen om de Gemeentelijke Lagere
School ‘De Knipoog’ te laten overnemen
door de Vrije Basisschool Annuncia.
Tijdens de gemeenteraad van juni 2015
verdedigde de N-VA de vraag van de leerkrachten en de ouders om een gemeentelijke kleuterschool te starten om het
dalend leerlingenaantal tegen te gaan.
Johan De Ryck vroeg in september 2015
naar het standpunt van het gemeente
bestuur over een eventuele oprichting van
een gemeentelijke kleuterschool in Ranst.
De schepen van Onderwijs en de burgemeester antwoordden dat het gemeentebestuur geen voorstander was aangezien
er dan in elke deelgemeente een kleuterschool moest georganiseerd worden en

dat dit grote financiële en infrastructurele
gevolgen zou hebben die niet voorzien
waren in de meerjarenplanning.
Wat voor de N-VA al in 2015 duidelijk
was, staat nu zwart op wit in het
dossier opgemaakt door de directrice
van de gemeenteschool: de inrichting van
de kleuterklassen heeft geen financiële
gevolgen voor de gemeentebegroting en
er moeten geen structurele aanpassingen
aan het gebouw worden uitgevoerd.
N-VA Ranst is dan ook verheugd dat
onze vraag werd ingewilligd en dat de
gemeenteraad van januari 2017 principieel
akkoord is gegaan met het voorstel
van de directie van de GLS Ranst om
kleuteronderwijs te organiseren. Vanaf
september 2017 zijn alle kleuters welkom
in De Knipoog.
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Verandering... ook in Ranst?
Bij het begin van deze legislatuur lieten de N-VA-mandatarissen bij monde van fractievoorzitter Johan de Ryck
aan de coalitiepartners weten dat de N-VA constructieve
oppositie ging voeren en zeker samenwerkingsvoorstellen,
na kritische analyse, met open armen zou ontvangen .
We moeten echter vaststellen dat onze voorstellen steevast
opzij geschoven worden. Zo onder meer het voorstel
van Jan Dillen om bouwers een waarborg op te leggen,
zodat na de bouwwerken de voetpaden ten minste terug
hersteld worden. Met de vraag van John Oliviers om de
open ruimte aan het kerkje van Millegem te behouden
waren wij voorlopers op de huidige besluitvorming van
de Vlaamse Regering. Spijtig genoeg ging ook daar het
gemeentebestuur niet op in. Wij blijven druk uitoefenen
tot de verandering ook in Ranst werkt.

College volgt regels niet
Het college had bij hoogdringendheid beslist om de aanpassing van de bestrating aan het kerkplein van Broechem
voor een bedrag van 10 362 euro te laten uitvoeren door de
aannemer die met de private bouwwerkzaamheden aan het
pand Gemeenteplein 16 bezig was.
Dat hier niet correct gehandeld was door het college was
voor ons duidelijk. In het
verslag van de financieel beheerder van de gemeente lazen
we dat zij geweigerd heeft een
visum te verlenen omdat geen
van de redenen inzake hoogdringendheid opgesomd in
de wetgeving van toepassing
waren op deze opdracht.

N-VA-fractieleider Johan De
Ryck tikte het gemeentebestuur op de vingers door te
stellen dat het college geacht
wordt alle regels strikt te
volgen en niet creatief om te
springen met de wetgeving.
N-VA Ranst zal niet nalaten
om dit bestuur ter orde te
roepen bij ieder vermoeden
van belangenvermenging of
wanneer er weer een scheve
schaats gereden wordt.

Putten vullen helpt niet meer
Op 2 juli kwam een bromfietsster ten val door een
van de vele putten in de Knodbaan. Voor fietsers is
de Knodbaan een echt hindernissenparcours, waar
je makkelijk ten val kan komen en je je fiets kapot
rijdt.

Hof van Emblehem.
Een straat?
Te gek voor woorden, maar dit gemeentebestuur
gaat een stukje van een bestaande straat aan één
zijde een andere naam geven dan de rest van de
straat, enkel en alleen om een projectontwikkelaar
ter wille te zijn. De burgemeester ontkende dat
DCA een voorkeursbehandeling krijgt en dat de
keuze van de straatnaam een keuze van het college
was.
Hoe ongeloofwaardig kan men zijn? Of gaat de burgemeester
nu ook nog beweren dat het puur toeval is dat DCA aan het
project in opbouw de naam Hof Emblehem heeft gegeven en
dat men alle details van het woonproject kan terugvinden op
de gelijknamige webstek? We kunnen hieruit enkel besluiten
dat aan dit dossier een reukje zit. Hier willen wij niet aan
meewerken.

ranst@n-va.be

Voor de aanleg van een
tractorsluis op vraag van één
inwoner had het gemeentebestuur wel geld, maar wat het
onderhoud van de Knodbaan
betreft pleegt dit bestuur
schuldig verzuim.

vroeg of de beloofde onderhoudswerkzaamheden wel
gepland zijn. Niet dus. Enkel
de bocht Kantonbaan/Knodbaan wordt heraangelegd. Dat
daardoor de auto’s sneller door
de bocht kunnen rijden en de
onveiligheid voor de fietsers
De schepen had wel een bord toeneemt, is voor de schepen
geplant ter hoogte van de
een spijtig detail. De rest van
bocht Kantonbaan/Knodbaan. de Knodbaan blijft in erbarN-VA-raadslid Leen Baeten
melijke toestand.

€

“Koken kost geld”
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Naar gewoonte werden in december het budget voor 2017 en de aanpassingen aan
het meerjarenplan besproken. De N-VA gaat akkoord met sommige elementen in het plan, omdat we met de meeste
geldbestedingen en investeringen uiteraard wel akkoord gaan (denk aan leeflonen, gezins- en aanvullende thuiszorg, renovatie
woongelegenheden enzovoort).
We hebben het plan echter niet goedgekeurd, omdat
er een aantal zaken zijn waar we niet mee akkoord gaan. Dit gaat dan onder andere over het project
voor crisisopvang in Emblem (oude BIB) dat nu
al op 800 000 euro geraamd wordt en over de geplande renovatiewerken aan het OCMW gebouw (300 000 euro).
De N-VA pleit voor één groot sociaal huis voor gemeente en OCMW. Er zijn nog een aantal investeringen die anders zouden
kunnen. Verantwoorde uitgaven en langetermijndenken zijn
in deze crisistijd geen overbodige principes.

Het OCMW en de vluchtelingenstroom
Ook in Ranst kenden we in 2016 een toename van het aantal vluchtelingen. Dankzij de aanwezigheid
van het asielcentrum werd Ranst nog een beetje ontzien in het spreidingsplan van de regering.
We hadden al elf Lokale Opvang Initiatieven waar kandidaatvluchtelingen materiële steun kregen en die zijn er nog steeds. Het
OCMW heeft in Oelegem ook plaatsen voor crisisopvang die voor
korte periode kunnen bewoond worden door cliënten in nood.
Uiteraard zijn er daarnaast ook meer erkende vluchtelingen.
Wanneer zij erkend zijn moeten ze zelf een woning zoeken. Soms
kiezen ze ervoor in de gemeente te blijven. Het is dan niet altijd
gemakkelijk voor deze mensen om een betaalbare woning te
vinden. Tegelijk moet er gewerkt worden aan verdere integratie
met het oog op tewerkstelling. Voor ons is het leren van onze taal
van primair belang. Er zijn niet alleen rechten maar ook plichten.
Verplichte inburgering, leren van onze taal en onze cultuur met
bijhorende waarden en normen zijn voor ons heel belangrijk. We
blijven hier dan ook op toezien.

Heropstart Jong N-VA Ranst
Enkele jaren geleden is onze lokale jong N-VA-afdeling door een samenloop van omstandigheden ontbonden. Sinds
een klein jaar zit Jasper Van Thienen echter mee in het lokaal partijbestuur. Met zijn 23 jaar kreeg hij de functie van
jongerenverantwoordelijke toegewezen.
Jasper is nu op zoek naar enthousiaste gelijkgezinden die mee hun schouders willen zetten onder de opstart van een nieuwe
Jong N-VA-afdeling in de gemeente Ranst.

Geïnteresseerd? Of wilt u meer info?
U mag hiervoor altijd mailen naar:
jasper.vanthienen@n-va.be

www.n-va.be/ranst

De Verandering Werkt. Ook voor u!
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Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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