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An Willems, uw kandidaat op 26 mei

An Willems is geboren en getogen in Groot-Antwerpen en woont sinds 1997 in Ranst. Als sociaal 
verpleegkundige werkt ze al 30 jaar in de kinderopvang. Daarnaast is ze heel erg geïnteresseerd in 
onderwijs en meer bepaald in ondersteuning voor (hoog)begaafde kinderen. Ook gezondheid en 
welzijn liggen haar nauw aan het hart. Als cultuurliefhebber heeft An bovendien een zwak voor 
bibliotheken, muziek en cultuur in het algemeen.

Om zich voor die thema’s te kunnen inzetten, stelt An zich kandidaat voor het  
Vlaams Parlement. “Ik ben heel trots dat ik op de Vlaamse lijst mag staan voor  
de verkiezingen van 26 mei. Ik reken op uw stem.”

Op 26 mei zijn het Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Gemeenteraadslid An Willems uit Ranst 
stelt zich kandidaat voor het Vlaams Parlement.

An Willems | 5de opvolger Vlaams Parlement

Gesprek met psycholoog en professor Wouter Duyck
Zondag 12 mei om 10.30 uur | Auditorium Hotel Ter Elst | Kattenbroek 1, 2650 Edegem

N-VA Aartselaar, Boechout, Boom, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst en Schelle nodigen uit:

Iedereen welkom – gratis toegang 
Inschrijven voor 5 mei via www.n-va.be/edegem met vermelding van ‘Wouter Duyck’, 
uw naam, gemeente en het aantal personen
Drankjes zijn verkrijgbaar tegen democratische prijzen

‘De staat van het Vlaamse onderwijs: 
waarom onze welvaart meer  
intellectuele ambitie nodig heeft.’

Aftrap verkiezingscampagne met Bart De Wever
Vrijdag 3 mei om 20 uur. Feestzaal KFC Eendracht, Westmallebaan 138, Zoersel
Mis het niet! Bart De Wever komt de verkiezingscampagne in de Voorkempen aftrappen. 
Dit is een organisatie van N-VA Schilde, Malle, Zoersel, Zandhoven, Brecht, Ranst en  
Wijnegem. Inschrijven is nodig want de plaatsen zijn beperkt. Stuur voor 1 mei een mailtje 
naar an.willems@n-va.be met vermelding van uw naam en gemeente.



Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd
Op 2 januari werd de nieuwe gemeenteraad  
geïnstalleerd. Met in totaal 10 zetels van de 25 is  
de N-VA opnieuw de grootste partij van Ranst.

Met de burgemeester en twee schepenen zitten we nu mee in de 
cockpit van het gemeentebestuur. We zullen er alles aan doen om ons 
programma op het terrein uit te voeren.

Onze verkozenen legden de eed af tijdens de installatievergadering 
en werden nadien in de bloemetjes gezet door onze erevoorzitster 
Lutgart Van Dessel.

Gemeenteraad verhuist naar polyvalente zaal 
van Den Boomgaard
In februari werd beslist om vanaf volgende maand de gemeenteraad te verhui-
zen naar de polyvalente zaal van Den Boomgaard. “Daarmee werd onze eerste 
verkiezingsbelofte verwezenlijkt”, zegt burgemeester Johan De Ryck. “We 
brengen de gemeenteraad dichter bij de burgers.” 

Den Boomgaard is een gemakkelijk bereikbare plaats in het centrum van onze 
gemeente en de polyvalente zaal is ruim en voor iedereen toegankelijk. Het 
publiek en de raadsleden kunnen er alle punten goed zichtbaar en hoorbaar 
volgen. “Wij nodigen de Ranstenaren dan ook uit op een van de volgende 
gemeenteraden”, besluit gemeenteraadsvoorzitter John Oliviers.

De Verandering werkt
Op de gemeenteraad van januari werden het huishoudelijk reglement en de deontologische code 
voor de gemeenteraad goedgekeurd. Ook het algemeen beleidsprogramma 2019-2024 werd er voor-
gesteld. Die beleidsverklaring geeft de krachtlijnen van het beleid voor de komende zes jaar weer.

In ons verkiezingsprogramma kon u lezen: “We plannen een open beleid, dicht bij de burger in dialoog en openheid, om 
van Ranst nog meer een gezonde, leefbare en veilige gemeente te maken.” In ons beleidsprogramma werkten we dan ook 
rond drie grote thema’s: 

• een verantwoordelijk en eerlijk beleid;
• een duurzaam beleid;
• een menselijk beleid.

ranst@n-va.be

Erevoorzitster Lutgart Van Dessel zette onze verkozenen in 
de bloemetjes.

Wilt u het volledige beleidsprogramma lezen? 
Kijk dan op www.n-va.be/ranst

Burgemeester Johan De Ryck en  
gemeenteraadsvoorzitter John Oliviers.
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N-VA Ranst kiest nieuw bestuur

Op 26 mei zijn het Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Vlaams Parlementslid en schepen in Schilde 
Kathleen Krekels (50) is opnieuw kandidaat voor het Vlaams Parlement. Zij staat op plaats 9 van de lijst van 
Bart De Wever. Haar medewerkster Sanne Van Looy (28), schepen en over drie jaar burgemeester van Malle, 
staat op plaats 12 van de Kamerlijst, die getrokken wordt door Jan Jambon. “We zijn vastbesloten om elkaar 
te versterken, net zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan. We gaan onze regio op de kaart zetten. 
Ook in Brussel.” 

In het bureau dat de Kempense dames in Brussel delen, wordt er 
druk gewerkt aan het Vlaams onderwijs. Kathleen is de spreek-
buis van leerlingen, leerkrachten en directeurs in het Vlaams 
Parlement, Sanne haar rechterhand achter de schermen. “Kath-
leen is een warme vrouw die elke bezorgdheid, klein of groot, ter 
harte neemt. Daar neem ik een voorbeeld aan”, zegt Sanne. Ook 
Kathleen is, ondanks haar strijd tegen borstkanker, vastberaden 
voor de campagne. “De komende maanden samen campagne 
gaan voeren is de kers op de taart van een goede samenwerking. 
Samen sterk op de twee niveaus”, zegt Kathleen. 

Samen voor toponderwijs in Vlaanderen
Kathleen en Sanne willen vanuit de twee parlementen werken 
aan een beter Vlaanderen, aan toponderwijs voor onze Vlaamse 
jongeren. “Vlaanderen is een kenniseconomie. En in een kennis-
economie is de massa in ons hoofd de belangrijkste grondstof. Ik 
wil mijn werk voor het onderwijs heel graag verderzetten in het 
Vlaams Parlement”, zegt Kathleen. “Een aantal bevoegdheden 
over onderwijs zitten nog federaal. De leerplicht bijvoorbeeld. 
Door de leerplichtleeftijd te verlagen naar vijf jaar wil ik ervoor 
zorgen dat kleutertjes die thuis onvoldoende Nederlands spreken, 
de taal in de kleuterklas kunnen leren en zo naar de lagere school 
kunnen gaan zonder taalachterstand”, vult Sanne aan.

#teamKathleen&Sanne 

SAMEN STERK
Uw  

kandidaten 
voor  

26 mei                                                                     

Raf, Luc, Guido, Erik, Tania, Lia, Rudi, Pascal, Kris, Patrik, Leen, Guido, An, Erika, Johan, John en Floris.

Op 22 februari kozen de leden van N-VA Ranst onder de deskundige leiding van Koen Metsu een nieuw 
afdelingsbestuur. We waren verheugd dat heel wat leden zich kandidaat stelden. 

Als afdelingsvoorzitter werd Pascal Geets uit Oelegem herverkozen. Rudi Borgmans uit Broechem wordt onze nieuwe  
ondervoorzitter. Maar liefst acht leden werden verkozen als bestuurslid. Zij zijn ervan overtuigd dat een N-VA’er niet aan de zijlijn 
blijft staan. Allemaal zullen zij hun steentje bijdragen aan een veilig en verantwoord Vlaanderen, te beginnen in Ranst. Wij heten  
Tania Bassleer, Lia Meeus, Raf Serneels, Patrik Teurfs, Guido Vande Steene, Floris Van Thienen, Luc Verbeeck en Kris Wouters wel-
kom in ons afdelingsbestuur. Samen met de verkozen gemeenteraadsleden zullen zij N-VA Ranst verder uitbouwen.

Kathleen Krekels en 
Sanne Van Looy slaan 
campagnehanden in 
elkaar voor Vlaamse en 
federale verkiezingen
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Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Vlaams Parlement

Bart De Wever | Lijsttrekker
• 48 jaar - Deurne
• Nationaal voorzitter
• Kamerlid
• Burgemeester

Liesbeth Homans | 2de plaats
• 46 jaar - Wilrijk
• Vlaams viceminister-president

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Jan Jambon | Lijsttrekker
• 59 jaar - Brasschaat
• Voormalig minister
• Kamerlid
• Burgemeester

Valerie Van Peel | 2de plaats
• 39 jaar - Kapellen
• Kamerlid
• Schepen

Antwerpen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen. 


