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RANST

Vrijdag

Nieuwjaarsreceptie N-VA Ranst

JANUARI

Wij nodigen u graag uit op onze
Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 24
januari 2014 om 20 uur in de polyvalente zaal van “Den Boomgaard”,
Antwerpsesteenweg 57, 2520 Ranst.

24
2014

Vergezeld van een drankje en een hapje klinken we samen op het jaar waarin het signaal
voor verandering krachtiger zal klinken dan
ooit tevoren.
Als gastspreker hebben we dit jaar Sophie De
Wit, burgemeester van Aartselaar en N-VAKamerlid.

www.n-va.be/ranst

Samen met u, onze bestuursleden en onze
mandatarissen bereiden we ons voor op een
jaar vol Verandering voor Vooruitgang.
Het project van de N-VA dat voorligt op het
congres draagt de uitdagingen voor uw toekomst in zich.
Daarom verwachten wij u, om met ons de
start van het spetterende 2014 te vieren samen
met vrienden en sympathisanten.
Iedereen is van harte welkom op onze Nieuwjaarsreceptie!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

NIEUWS UIT
DE OCMW-RAAD
N-VA wil liever één centraal loket …
In het budget 2014 van het OCMW spreekt men over
de verbouwing van de administratieve zetel waarvoor 300.000 euro wordt voorzien. Anderzijds
spreekt men in de meerjarenplanning over de nood
aan een nieuwe locatie voor het OCMW.

N-VA-OCMW-raadslid Leen Baeten
vroeg zich af of het dan nog wel zinvol is
om zoveel geld te besteden om de administratieve zetel van het OCMW te renoveren?
N-VA Ranst zou een dergelijke som liever investeren in een Sociaal huis. Op
deze manier willen wij onze inwoners
één centraal loket aanbieden voor alle
gemeentelijke diensten. Dit leidt volgens ons op termijn, tot een stevige kostenbesparing (geen dure en
aanslepende renovatie, een modern, toegankelijk en energiezuinig gebouw, meer efficiëntie door
centralisatie van de gemeentelijke diensten, …) en vooral een betere service naar onze inwoners toe.
Zowel schepen Stan De Schutter als de burgemeester Lode Hofmans bevestigde dat dit de bedoeling
is van het gemeentebestuur, maar dat de financiële middelen hiervoor nu ontbreken.
Hoe dit rijmt met een uitgave van 300 000 euro in het bestaande OCMW-gebouw in Oelegem is voor
ons een raadsel.

Geen warme maaltijden en PAS-toestellen meer?
De huidige meerderheid van CD&V-Open Vld zal in de komende jaren de voorzieningen voor warme maaltijden aan huis voor onze bejaarden en zieken
schrappen. Ook de zogenaamde PAS-toestellen (persoonlijke alarm toestellen voor zieken en bejaarden) zullen in de toekomst niet meer voorzien worden door het OCMW van Ranst. Volgens CD&V en open
Vld is de kostprijs en de taakbelasting te hoog vergeleken met de baten/opbrengsten. N-VA Ranst kan een dergelijke beslissing begrijpen maar, voegde Erik Fossez
eraan toe: wij zullen er naar streven om de bestaande systemen pas te laten verdwijnen wanneer er evenwaardige alternatieven beschikbaar zijn! Het kan voor
ons NIET dat er één bejaarde of zieke van Ranst zonder warme maaltijd of PAStoestel komt te zitten wegens een besparingsmaatregel van CD&V en Open Vld!

Sociale (huur)woningen in Ranst?
N-VA Ranst waarschuwde in het verleden reeds voor een groot tekort aan sociale woningen in Ranst. De bevoegde minister gaf ons onlangs gelijk. Het project in Emblem (hof Van Ocken) is nu gelukkig afgewerkt en de wooneenheden
werden recent toegewezen. N-VA heeft de toewijzing grondig opgevolgd. Daarnaast pleiten wij voor het opstarten van
nieuwe projecten in Ranst. Betaalbaar wonen voor eigen inwoners van Ranst, is voor ons geen verkiezingsleuze maar
een logische keuze!

ranst@n-va.be

Nieuwe openingsuren
gemeentehuis

NIEUWS UIT DE
GEMEENTERAAD

In het verleden hield Lutgart Van Dessel al tweemaal een interpellatie voor de uitbreiding
van de openingsuren van het gemeentehuis. Wij zijn blij dat onze vraag eindelijk werd ingewilligd. Dat de nieuwe openingsuren overeenstemmen met het voorstel van het personeel
vinden wij zeer positief. Wel vroegen wij aan de burgemeester om de bevolking veel beter
op de hoogte te brengen over het feit dat er ook een afspraak kan gemaakt worden om een
dossier te bespreken.

Meerderheid duldt geen pottenkijkers
Aan de gemeenteraad werd gevraagd om het begrip ‘dagelijks bestuur’ voor investeringen uit te breiden van 25
000 euro naar 50 000 euro.
Omdat dit wil zeggen dat investeringsdossiers met een
waarde kleiner dan 50 000 euro niet meer ter controle
moeten voorgelegd worden aan de gemeenteraad hebben
wij tegen dit voorstel gestemd.
Als voorbeeld haalde Johan de Ryck het budget van 2014

aan. Van de 94 investeringen
zouden er slechts 10 dossiers
ter goedkeuring moeten voorgelegd worden indien 50 000
euro het grensbedrag zou zijn.
De meerderheid had geen oren
naar onze argumenten en het
college opteerde voor een verdere beknotting van het democratische controlerecht van de gemeenteraadsleden.

Wat gebeurt er met uw centen?
Voor het beheer en de optimalisatie van de bestaande hardware is er in 2014 een investeringsbudget van 45 000 euro
voorzien. Daarbovenop is er een exploitatiebudget (dagelijkse kosten) voorzien van 130 000 euro voor het onderhoud
van bestaande software. Patrik Teurfs vroeg meer uitleg over dit grote bedrag. Wij kregen een opsomming van allerhande zaken waarbij investeringen en exploitatie door elkaar werden gehaald. Veel wijzer zijn we niet geworden. Wij
zullen de uitgaven van deze 175 000 euro blijven opvolgen.

Wist je dat …
… op onze vraag zullen de stickers
“doorlopende straten” (= doodlopende weg uitgezonderd voor voetgangers en fietsers) eindelijk ook in
onze gemeente aangebracht worden?
… de meerderheid heeft de samenstelling van de Gecoro zonder verpinken goedgekeurd? Deze
‘onafhankelijke adviesraad’ is nu een
volledig meerderheidsgekleurde én
familiale aangelegenheid door de
verkiezing van vier leden die recht-

streekse bloedverwanten zijn van
raadsleden van de meerderheid. Bij
de stemming hebben wij uit protest
de raadszaal verlaten.
… de afrekening van de brandweer
over de periode 2007-2013 bedraagt
430 000 euro? Om deze factuur te
kunnen betalen is er op de begroting
slechts een bedrag van 285 000 euro
voorzien.
… het gemeentebestuur heeft een actieplan met als titel: “Waakzaam voor
het behoud van de aanwezige land-

bouwactiviteit en het landelijk karakter van Ranst”? Wij stelden vast dat
er hiervoor een budget van 0 euro
voorzien werd. Ondersteunen van de
landbouw en het behoud van het landelijk karakter waren speerpunten in
de, zoals nu blijkt, “loze” verkiezingsbeloften van de meerderheidspartijen.
… de meerderheid stoeft met de personenbelastingen die niet stijgt, maar
zegt er niet bij dat vele andere zaken
duurder worden (rioolbelastingen,
vergunningen, vuilzakken, ....)?

Voetpaden Berkenlaan en Dennenlaan: een werk van zeer lange duur.
Wij kregen een lezersbrief met een opsomming van de beloften en de feiten van mei 2012 tot …. 2014.
“Hetgeen een prachtig project had kunnen worden om de mooie slogan “RANST … daar zit pit in !” in daden om te
zetten … werd echter een lamentabel project, dat zelfs na 15 maanden, amper voor de helft is gerealiseerd!” aldus
buurtbewoner Paul Boumans.
Lees het volledige verhaal op onze webstek www.n-va.be/ranst en bekijk het filmpje op YouTube
http://youtu.be/KvFPxI8X99E

www.n-va.be/ranst

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
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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