
Geniet van het voorjaar!

Geëngageerde Ranstenaren

Beste lezer,

Achter de donkere grijze wolken komt 
de lentezon weer tevoorschijn. Ein-
delijk! Met veel enthousiasme kijken 
we uit naar een lente waarin we ons 
sociale leven weer kunnen oppakken. 
Bij N-VA Ranst kennen we geen vier-
dagenweek, maar bouwen we zeven 
dagen op zeven intensief aan een 
stevige fundering voor de toekomst 
van Ranst. 

De brug in Oelegem staat hoog op de 
politieke agenda. Onze inwoners
informeren en bevragen over belangrijke 
infrastructuurwerken was een van 
onze belangrijkste programmapunten 
bij de verkiezingen. Wij luisteren naar 
de stem van de Ranstenaren, en die 
stem klinkt luid. Bij een bevraging 
bij 900 inwoners van Oelegem – 30 
procent van de bevolking ouder dan 
18 jaar – kreeg het gemeentebestuur 
ruim 500 reacties. We doen daar-
mee veel beter dan andere Vlaamse 
gemeenten.

Het engagement van de Ranstenaren 
is duidelijk groot, en daar zijn uw 
burgemeester en schepenen blij om. U 
mag erop rekenen dat het gemeente-
bestuur naar u luistert en rekening 
houdt met de wens van de bevolking. 
Inspraak geven: daar staan we als 
N-VA Ranst voor, en dat willen we ook 
in de toekomst blijven doen.

Rudi Borgmans
Voorzitter N-VA Ranst

Gezocht: de beste 
zomercocktail van Ranst
Voelt u zich een echte bartender en hebt u een 
sprankelend idee voor een hemelse lentecocktail 
en/of mocktail? Bezorg ons uw recept, de ingrediënten 
en een toffe foto van uw heerlijke drankje. Onze jury 
nodigt drie cocktailmakers uit om hun cocktail en/
of mocktail te maken en te presenteren. En uiteraard 
wordt het lekkerste drankje uitgeroepen tot de beste 
cocktail van Ranst anno 2022. 

Stuur uw foto en recept voor 30 april naar ranst@n-va.be.

Noteer in uw agenda: 
ontbijt N-VA Ranst
Zondag 24 april
om 9 uur
Den Boomgaard 

Schuift u mee aan voor 
een heerlijk uitgebreid 
ontbijtbuffet? 

Inschrijven is verplicht. 
Doe het snel via 
onze webstek 
www.n-va.be/ranst.

Ranst
ranst@n-va.be N-VA Ranstwww.n-va.be/ranst
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Interview met GUIDO WITTOCX,
gemeenteraadslid en organisatieverantwoordelijke

In elk nummer van ons magazine zetten we een lid van 
uw lokale N-VA-afdeling in de kijker. In dit nummer 
brengen we het verhaal van gemeenteraadslid Guido 
Wittocx. Hij werd ongeveer dertien jaar geleden lid van 
de N-VA. 

Guido, vertel eens iets over jezelf. 
“Als paracommando en later onderofficier was ik actief als 
beroepsmilitair. Ik specialiseerde me in belangrijke logis-
tieke activiteiten voor onze strijdkrachten. Die logistieke 
kennis en vaardigheden gebruik ik vandaag bij het organi-
seren van activiteiten en evenementen binnen onze lokale 
N-VA-afdeling.”

Je maakt als gemeenteraadslid ook deel uit van de 
politieraad en de commissie voor ruimtelijke ordening. 
Wat doe je daar precies?
“De politieraad neemt de begroting en de werkingsmiddelen 
van de politie onder de loep en bespreekt de ingrepen in het 
verkeer. Ook het personeelsbeleid van onze lokale politie 
komt aan bod. In de commissie voor ruimtelijke ordening 
gaat de aandacht 
voornamelijk 
naar toekomstige 
verkavelingen en de 
aanleg van nieuwe 
rioleringen, maar 
ook aanpassingen 
aan straten om de 
verkeersveiligheid te 
verbeteren komen ter sprake. Ik ben tot slot ook lid van de 
raad van bestuur van de vzw Leef en het sociaal verhuur-
kantoor De Woonkans.”

Wat wil je graag verwezenlijken voor onze gemeente?
“Als inwijkeling vanuit Mortsel merkte ik al snel dat Ranst 
een bruisende gemeente is, met een goed werkend vereni-
gingsleven. Daarin heb ik me meteen geëngageerd, waar-
door ik al snel een groot netwerk uitbouwde, onder meer 
als voorzitter van het oudercomité, maar ook bij OKRA, de 
Landelijke Gilde en de KWB. Voor corona was ik ook elke 
maand aanwezig op het Molenontbijt in Oelegem. Ik wil 
een klankbord zijn voor alle mensen in de gemeente. En het 
is mijn grootste drijfveer om erover te waken dat Ranst een 
leefbare, landelijke gemeente blijft.”

Vinden we jou ook in 2024 op de N-VA-lijst?
“Zeker. Ik zou graag opnieuw verkozen worden in de 
gemeenteraad. Mijn werk is nog niet af. De volgende 
gemeenteraadsverkiezingen zullen wel volledig anders zijn. 
De kopstem verdwijnt, de burgemeester wordt de man of 
vrouw met het hoogste aantal voorkeurstemmen van de 
grootste partij, de opkomstplicht is afgeschaft. Dit zal een 
hele uitdaging worden, maar ik ben optimistisch en zou me 
graag nog lang engageren in het belang van de Ranstenaar.”

Wilt u zich aansluiten bij N-VA Ranst? Word lid via www.n-va.be/word-lid of mail naar ranst@n-va.be.Kom erbij

“Ranst moet een 
leefbare en landelijke 
gemeente blijven”

“Ranst bruist dankzij een

vlot en goed werkend 

verenigingsleven.”

“Ik wil een klankbord zijn voor alle 

mensen in de gemeente.”

“Ik zou mijn werk in de 

gemeenteraad ook na 2024 

graag verderzetten.”

ranst@n-va.be



Ranst zet de bloemetjes weer buiten
Onze burgemeester en schepenen staan te trappelen 
om eindelijk te klinken op het nieuwe jaar. De afgelaste 
nieuwjaarsreceptie wordt vervangen door een lentedrink 
op zondag 3 april. Alle Ranstenaren zijn welkom in 
Den Boomgaard.

Ook de jubilarissen, de senioren en de nieuwe inwoners 
gaan we in de loop van 2022 eens extra verwennen. 
De uitnodiging valt binnenkort in uw brievenbus.

Ranst plant jonge bomen
Op 19 februari plantte een enthousiaste ploeg vrijwilligers 1.200 jonge bomen aan op de hoek 
van de Ranstsesteenweg en Hutveld in Emblem. Dit wordt weer een mooi stukje bos in Ranst.

Gemeentebestuur krijgt mooie 
score van burgemeester en media
De Gazet van Antwerpen publiceerde op donderdag 10 
februari in zijn rubriek ‘halfweg de legislatuur’ een rapport 
met cijfers over het beleid. Onze burgemeester Johan 
De Ryck gaf zijn ploeg een 8 op 10. Van de media 
kregen we een bijna gelijke score van 7,5 op 10.

Onze burgemeester stak een pluim op de hoed van 
alle schepenen en liet de media weten dat ook het 
personeel van onze gemeente voor dit mooie resultaat heeft 
gezorgd. Een mooie samenwerking op alle 
niveaus. Er waait dus echt wel een frisse 
wind door Ranst. We gaan volop verder 
op deze ingeslagen weg.

Lees meer en blijf geïnformeerd over de activiteiten en realisaties van de N-VA via www.n-va.be/ranst.

Bruisend 
Ranst

Koekjes van geluk
N-VA Ranst deelde opnieuw 
gelukskoekjes uit. Op 13 en 14 
februari brachten een aantal 
bestuursleden al onze N-VA-leden 
deze kleine attentie. Hopelijk 
wordt 2022 weer een normaal 
jaar met minder coronazorgen en 
meer plezier, liefde en geluk.

Onderhoudswerken 
voor onze wegen
In 2022 zal de gemeente 2,5 miljoen euro 
investeren in onderhoudswerkzaamheden 
aan de straten en de voet- en fietspaden in 
Ranst. De lijst van de betrokken straten 
vindt u in het verslag van de gemeente-
raad van januari op www.ranst.be. 

www.n-va.be/ranst
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Kerncentrales sluiten is 
vergissing van de eeuw

De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor 
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd 
stoten ze amper CO2 uit. 

Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste 
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen. 
Dat is de vergissing van de eeuw.

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende 
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland. 
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en 
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.
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Elektriciteitsproductie in 2021 CO2-uitstoot in 2021
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