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Lente-ontbijt
17 mei 2015
Naar jaarlijkse gewoonte verzorgen wij een
heerlijk en zeer uitgebreid ontbijtbuffet.
Waar:
Parochiezaal Oelegem (Venusstraat 10 –
2520 Ranst – Oelegem)
Wanneer:
zondag 17 mei 2015 van 9 uur tot 13 uur
Prijs:
Volwassenen 15 euro
Kinderen (4 tot 12 jaar) 6 euro
Kleutertjes (-4 jaar gratis)
Inbegrepen:
Glas cava of fruitsap + Lente-ontbijt +
Koffie of thee
Inschrijven:
via onze webstek www.n-va.be/ranst
Telefonisch 0477 81 57 00

V.U.: Pascal Geets, Oudstrijdersstraat 45, 2520 Ranst

Chantage in
het schepencollege!?
Is het waarheid of is het fictie? Wat
we zeker weten is dat Ranstenaar
Ludo Geluykens zijn zesde politiethriller uitbrengt. Een boek dat vlot
leest en dat zich afspeelt in Lier en
Ranst. Vele passages in het boek
zijn herkenbaar voor de Ranstenaar.
Bij de voorstelling van het boek zei
onze burgemeester Lode Hofmans
(LH) dat er ook waarheden in vermeld worden. Zou
het dan toch niet
toevallig zijn dat
de naam van de
burgemeester van
Ranst in het boek
Leo Huismans
(LH) is?

www.n-va.be/ranst

RANST
GIA - Gemeenteraadsleden In Actie
Heraanleg Lievevrouwestraat Ranst
Voor de start van de gemeenteraad overhandigde men de raadsleden een petitie
van 770 handtekeningen van personen
die de vraag voor een enkelrichtingsstraat
onderschreven.

N-VA Ranst vestigde de aandacht op
het feit dat uit de studie van Igean
duidelijk blijkt dat op alle vlakken de
enkelrichtingsstraat beter scoort dan de
huidige tweerichtingsstraat.
• De fietsers en de voetgangers krijgen
meer ruimte;
• Voor de handelaars en de klanten
komen er meer parkeerplaatsen;
• Er kunnen bij de heraanleg meer
bomen geplant worden in de enkelrichtingsstraat;
• Het verkeer zal vlotter doorstromen.
Wij vroegen aan het gemeentebestuur om toch te kiezen voor een enkelrichtingsstraat. De bevoegde schepen bleef achter de beslissing van het college staan en
zei dat er verder gewerkt wordt aan de plannen om na de heraanleg de twee
rijrichtingen te behouden. De burgemeester zei ook dat de beslissingen van het
bestuur niet worden bepaald door het aantal handtekeningen maar door het
algemeen belang.
Johan De Ryck stelde vast dat voor de brug in Oelegem de 1 244 handtekeningen beslissend waren en dat 770 handtekeningen voor de enkelrichting in
de Lievevrouwestraat in Ranst voor het gemeentebestuur niet van tel zijn. De
reactie op de petitie van de schepen van Verkeersveiligheid waarin zij zegt niet
onder de indruk te zijn van 700 handtekeningen, is voor ons nu ook duidelijk.
De N-VA vindt de halsstarrigheid van het gemeentebestuur om de optie van de
enkelrichtingsstraat zelfs niet te willen bekijken en het negeren van de democratische oproep van de burgers voor de enkelrichtingsstraat, een gemiste kans is
om de dorpskern van Ranst veiliger, fietsvriendelijker en leefbaarder te maken.

Schoolstrijd
in Ranst!
Het gemeentebestuur heeft voor veel onduidelijkheid gezorgd toen het de
mogelijke fusie bekendmaakte van de gemeentelijke school De Knipoog
met de vrije basisschool Annuncia.

N-VA Ranst wil dat men streeft naar een pluralistisch aanbod enerzijds
en een efficiënt gebruik van infrastructuur en middelen anderzijds. Een
kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs voor elk kind moet hierbij steeds het
uitgangspunt zijn en blijven.
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Wordt lid van Jong N-VA Zuidrand
Op 12 februari 2015 werd Jong N-VA Zuidrand gedoopt. Vandaag
zijn er reeds zes gemeenten vertegenwoordigd binnen de afdeling
Jong N-VA Zuidrand: Hove, Edegem, Kontich, Lint, Aartselaar en
Mortsel. Twaalf gemotiveerder jongeren hebben hun schouders onder het project gezet en gemeenteraadslid
Ine Bosschaerts uit Edegem werd verkozen als eerste voorzitster van deze enthousiaste afdeling.
Jong N-VA organiseert vooral interessante activiteiten om zo nieuwe jongeren te betrekken bij het politieke
gebeuren. Komende activiteiten zijn onder meer een heus debat waarin alle politieke partijen vertegenwoordigd zullen zijn en een gespreksavond met een bekende N-VA-politicus. Natuurlijk staan er ook meer luchtige activiteiten op het programma zoals bijvoorbeeld een kroegentocht.
Onze uitdaging? Jongeren warm maken voor politiek en hen de kans geven hun talenten verder te ontwikkelen. Dit alles willen we op zowel een inhoudelijke als leuke manier doen en uitwerken.
Voor slechts 5 euro krijg je het driemaandelijkse magazine Ronduit!, word je op de hoogte gehouden van onze
activiteiten en kan je deelnemen aan onze activiteiten. Woon je op hetzelfde adres als iemand die reeds lid is,
dan betaal je slechts 2,50 euro. Iedereen die 30 jaar is of jonger kan lid worden van Jong N-VA!
N-VA Ranst roept alle jongeren van Ranst op om aan te sluiten bij de toffe bende van Jong N-VA Zuidrand.
Meer vragen, interesse of opmerkingen? Twijfel dan niet om vrijblijvend een kijkje te nemen op onze Facebook bladzijde (Jong N-VA Zuidrand) of contact op te nemen met de voorzitster, ine.bosschaerts@n-va.be ,
0468 26 52 38.

Aanvullend verkeersreglement Bistweg
De gemeenteraad keurde de tijdelijke enkelrichting en de snelheidsbeperking van 50 km/uur in de Bistweg en
de Kapelstraat goed.
N-VA-raadslid Patrik Teurfs vroeg om de enkelrichting en de snelheidsbeperking van 50 km/uur ook na de uitvoering van de werken te behouden. De verkeerscommissie heeft ons voorstel om de snelheidsbeperking in de
volledige Bistweg op 50 km/uur te brengen gunstig geadviseerd.

JH Krejoel - Goedkeuring
gebruiksovereenkomst
N-VA-raadslid Jörg Welz wees erop dat de gebruiksovereenkomst voor
het jeugdhuis Krejoel dat door de gemeenteraad moest goedgekeurd
worden, nog niet besproken was met de bestuursleden van Krejoel.
Omdat de bevoegde schepen om praktische redenen niet wou ingaan op
onze vraag om de stemming uit te stellen heeft de N-VA zich onthouden
bij de stemming.
Onmiddellijk na de gemeenteraad hebben wij en de schepen gesproken met de aanwezige bestuursleden van Krejoel. Er werden afspraken
gemaakt om de opmerkingen van Krejoel te bespreken vooraleer de
definitieve gebruiksovereenkomst zal opgesteld worden.

ranst@n-va.be

www.n-va.be/ranst

Hoe onze pensioenen redden?
Stijgende levensverwachting
1998

2013

77,5

Elke 5 jaar
stijgt de
levensverwachting
met 1 jaar

80,5

jaar

17,5
jaar

Kloof tussen de reële pensioenleeftijd
en de ofﬁciële pensioenleeftijd

jaar

19,5
jaar

genieten
van pensioen

Ofﬁciële pensioenleeftijd
Reële pensioenleeftijd
Kloof van

genieten
van pensioen

65 jaar
59 jaar
6 jaar

Onze pensioenen kosten nu 11,9 % van
wat we samen jaarlijks produceren (bbp).
Als we niet ingrijpen is dat tegen 2060

=
15,7 %

Gemiddelde duur
loopbaan in buurlanden
BE

32,2

jaar

EU

35,8
jaar

DE

37,5
jaar

Wij grijpen in met
ons pensioenbeleid

Vergrijzingskost

Vergrijzingskost

-0,2 % bbp
GB

38,1
jaar

NL

39,6
jaar

Bron: Eurostat

-1,9 % bbp

8 miljard winst =
budget van politie + justitie + leger

Voor een duurzaam model

met rechtvaardige
pensioenen

met werkbaar
werk

solidair met
onze kinderen
& kleinkinderen

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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 toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren
of verwijderen ervan.

jaar

FR

34,6

Regering-Di Rupo

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:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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