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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 30 april en in uw brievenbus bezorgd door uw postbode. 

Veel moed aan alle
hulpverleners

#Coronavirus

Koop ook lokaal

Steun lokale handelaars 

tijdens de coronacrisis

Bedankt!

Beste inwoners
Eind februari kregen we de eerste  
waarschuwingen over het coronavirus. 
De federale overheid nam maatregelen 
die de verspreiding van het virus moesten 
inperken. De term ‘social distancing’ zag 
het levenslicht.

De coronamaatregelen waren ook merk-
baar in Ranst. Vanaf 11 maart werden alle 
evenementen in de openbare gebouwen 
verboden. Sindsdien kwam alles in een 
stroomversnelling. 

•  Alle jeugdactiviteiten werden  

geannuleerd, de sportwereld schorste alle 
publieksevenementen, winkels en scholen 
werden gesloten. In samenspraak met  
alle scholen in Ranst werd de opvang  
van schoolkinderen op poten gezet. 

•  Samen met de korpschef overlegde ik  
regelmatig met de directie van het asiel-
centrum in Broechem om het belang  
van de richtlijnen te benadrukken. 

•  De instellingen voor mensen met een 
beperking Leef en Zevenbergen en de 
woonzorgcentra Czagani en Millegem 
kregen mondmaskers. Op vraag van  
het schepencollege gebeurde er een  

bevraging bij Leef, Zevenbergen, Czagani 
en Millegem. Ondanks de moeilijke situatie 
kreeg schepen van Sociale Zaken Leen 
Baeten er positieve geluiden te horen.

Het coronavirus bestrijden is één zaak. Het 
virus overwinnen een andere. Dat kunnen 
we alleen maar wanneer we samenwerken. 
Samen komen we deze crisis door. 

Bedankt aan iedereen die 
daartoe bijdraagt.

Johan De Ryck
Burgemeester

Gemeentelijke diensten 
blijven functioneren

‘Ranst helpt’ brengt  
vrijwilligers en hulpvragers 
samen
www.impactdays.be/ransthelpt

Meer dan duizend 
85-plussers krijgen 
telefoontje

Bibliotheken werken 
met afhaaldienst
ranst.bibliotheek.be 

Inwoners blijven op de 
hoogte via www.ranst.be 
en sociale media

www.ranst.be

Ranst tegen corona



ranst@n-va.be

Johan De Ryck
Burgemeester

Bevoegd voor burgerlijke 
stand, veiligheid, politie & 
brandweer, communicatie, 
informatica, vergunnings-
beleid, personeel, parken, 
plantsoenen & begraaf-
plaatsen, financiën, 
erediensten, dierenwelzijn, 
landbouw, lokale economie 
& kmo

johan.deryck@n-va.be

Leen Baeten
Tweede schepen

Bevoegd voor sociale 
zaken, senioren,  
gezinsbeleid,  
gezondheid,  
ontwikkelings- 
samenwerking

Voorzitter van het 
bijzonder comité voor 
de sociale dienst

leen.baeten@n-va.be

Jan Dillen
Derde schepen

Bevoegd voor 
openbare werken, 
gebouwen,  
patrimonium &  
monumenten

jan.dillen@n-va.be

Financiën in evenwicht
•  Positief exploitatiesaldo van 2,7 miljoen euro per jaar
•  Aanvullende personenbelasting blijft behouden op 6,5 %

•  Opcentiemen blijven ongewijzigd op 705

Meerjarenplan 2020-2025

Belangrijke  
rioleringsprojecten

Onderhoud en heraanleg 
van wegen, voet- en fiets-

paden en trage wegen

Nieuwe locatie voor de  
speelpleinwerking en  

buitenschoolse kinderopvang

Structureel onderhoud 
van de gebouwen

Afwerking gemeentelijke 
magazijnen op de Van 

den Nestlaan

Aanpak klimaat- 
problematiek en milieu

Oprichting van een nieuw 
administratief centrum op 

de Van den Nestlaan

Digitalisering van de 
dienstverlening

31 miljoen euro aan investeringen

Ambitieuze  
plannen voor  
een beter Ranst
Het gemeentebestuur heeft zijn meerjarenplan 
voor de komende vijf jaar voorgesteld.  
Een uitdagend en beloftevol plan dat tot  
stand kwam na veelvuldig overleg met  
de medewerkers van de gemeente. Het  
schepencollege, onze gemeenteraadsleden  
en onze coalitiepartner vormen een sterke 
ploeg die volop gaat voor een beter Ranst. 

Maximaal engagement
Het nieuwe schepencollege heeft ten volle 
geluisterd naar de keuze van de kiezer.  
We hebben ook meteen het mes gezet in het 
aantal schepenen. Waar het vorige schepen-
college bestond uit zeven personen, doen wij 
het met twee schepenen minder. Bovendien 
houden vier van de vijf leden van het college 
zich voltijds bezig met hun takenpakket. Dat 
is een primeur en meteen ook een signaal 
voor het maximale engagement dat ze voor 
onze gemeente aangaan.
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www.n-va.be/ranst

Maak kennis met voorzitter Rudi Borgmans
Sinds vorige zomer heeft N-VA Ranst een nieuwe voorzitter. Rudi Borgmans nam in augustus vorig jaar de fakkel over van  
Pascal Geets. Die garandeerde meer dan zes jaar een succesvolle werking. Wij danken Pascal voor zijn inzet en engagement de  
afgelopen jaren en laten u kennismaken met Rudi. 

Rudi woont al meer dan 35 jaar in Broechem. Samen 
met zijn partner Linda, hun vier kinderen en twee 
kleinkinderen is hij trots om in Ranst te mogen  
wonen. Professioneel is Rudi actief als directeur  
Industrie Europa voor de Duitse groep Peri. In  
die functie verblijft hij regelmatig in het buitenland. 

“Ik ben nog redelijk nieuw in de lokale politiek, maar 
word enorm goed begeleid en opgeleid door een 
fantastisch dynamische N-VA-ploeg. Samen met onze 

burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden 
doen we er alles aan om de verandering te realiseren 
en te luisteren naar de behoeften van alle inwoners. 
Het is belangrijk dat we zeggen wat we doen, maar 
nog veel belangrijker dat we doen wat we zeggen! 
De nieuwe wind waait verfrissend aangenaam door 
Ranst.”

Veel succes Rudi, wij hebben het volste  
vertrouwen in je!

Raf Serneels legt eed af in gemeenteraad
Ons gemeenteraadslid Sebastiaan Hintjens verhuisde onlangs naar Antwerpen. Raf Serneels  
volgt hem op: hij zal de Ranstenaren met hetzelfde engagement en evenveel gedrevenheid  
vertegenwoordigen. 

Dank je wel, Sebastiaan, voor je inzet. Wij wensen je veel geluk ‘in ’t stad’. Tevens wensen we  
Raf alle succes toe in de gemeenteraad.

Wist u dat …?
  we criteria voor toekomstige bouwprojecten en bouwrichtlijnen hebben opgesteld?

  Ranst de komende jaren een grote inhaalbeweging maakt wat fietspaden, riolering en wegen betreft?

  de gemeente het engagement aanging om 40 % minder CO2 uit te stoten en dat ze haar inwoners daarvoor ook stimuleert?

  er in Broechem een gemeentelijke kleuterschool opgestart zal worden?

  het ingevoerde GAS-reglement ervoor zorgt dat sluikstorten, geluidsoverlast, hondenpoep, vandalisme, stoepparkeren, ... beter 
aangepakt kunnen worden?

  Millegemveld een open ruimte zal blijven? 

  het periodieke informatieblad Ranst Info u regelmatig op de hoogte houdt van wat er in onze gemeente op stapel staat?

  wij op onze Vlaamse feestdag iedereen die de Vlaamse Leeuw goed zichtbaar buitenhangt, bedanken met een gele roos?

  de N-VA op 25 september een boeiende gespreksavond met Bert Wollants organiseert? Hij spreekt in den Boomgaard over 
energie, milieu en klimaat.

  u bij vragen, suggesties of bemerkingen steeds onze schepenen, gemeenteraadsleden of bestuursleden kan contacteren?  
U vindt hun contactgegevens op www.n-va.be/ranst. 
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#IKREDLEVENS

Red levens en doe
check · check · check

VRAGEN OVER 
CORONA?
surf naar www.info-coronavirus.be 
of bel 0800 14 689.

Tijdens de coronacrisis kan iedereen het verschil maken. Door 
de richtlijnen strikt op te volgen en door simpelweg thuis te 

blijven. Zo zorgen we er samen voor dat ook in deze moeilijke 
tijden iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen.

Ik blijf thuis en 
was regelmatig 

mijn handen.

Ik hou met ouderen 
alleen digitaal of 

telefonisch contact.

Ik hou 1,5 meter 
afstand als ik echt 
buiten moet zijn.

“Als Vlaamse overheid roepen 
we op tot burgerzin. Als iedereen 
de richtlijnen strikt en correct 
naleeft, kunnen we samen deze 
crisis het hoofd bieden en 
kunnen we het coronavirus 
verslaan.”

Jan Jambon, 
minister-president

012095


