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Verkiezingen 2018

Johan De Ryck trekt N-VA-lijst
Tijdens onze nieuwjaarsreceptie heeft voorzitter Pascal Geets de eerste naam bekendgemaakt voor de  
gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018. De lijsttrekker van N-VA Ranst wordt Johan De Ryck.

Het was dus helemaal geen toeval dat Johan tijdens de jaarlijkse 
Sint-Antoniusviering aan de kerk van Millegem alles op alles zette 
om het hoogste bod uit te brengen voor de varkenskop. De huidige 
burgemeester, Lode Hofmans, moest het onderspit delven.

In zijn eerste toespraak citeerde de lijsttrekker uit een interview 
waarin de huidige burgemeester zei: “De N-VA wordt wellicht de 
grootste uitdager, want ze beschikken nu al over negen zetels in 
de gemeenteraad. Als ze het nog een tikje beter doen, wordt het 
moeilijk om de N-VA niet bij het bestuur te betrekken.”

Meer dan een tikje beter doen
Johan De Ryck antwoordde hierop dat N-VA Ranst de uitdager 
zal zijn en dat wij ervoor zullen strijden om meer dan een tikje 
beter te doen, zodat het onmogelijk zal zijn om ons niet bij het 
bestuur te betrekken. Pas dan zal de Ranstenaar effectief kunnen 
vaststellen dat de Verandering werkt. De N-VA is uw alternatief 
voor het huidige beleid. 

“Als de kiezer het toelaat, zal Ranst een voltijdse burgemeester 
krijgen”, zegt Johan. “Een N-VA-burgemeester die dag in dag uit 
ter beschikking staat van de gemeente en het ambt van burge-
meester niet als een bijverdienste ziet.” We maken een einde aan 
de oude politieke cultuur. Die gang van zaken ondermijnt de 
geloofwaardigheid van het bestuur. Daarom stelt N-VA Ranst dit 
aan de kaak en laten wij de keuze aan de kiezer. 

Kiezen voor de toekomst
Gaat Ranst verder zoals in het verleden of kiest men resoluut voor 
de toekomst? Een toekomst waarin een duidelijk beleid gevoerd 
wordt met eenvoudige regels. Regels die voor iedereen gelijk zijn 
en door iedereen gerespecteerd moeten worden. Maar ook met 
doelgerichte controles en sancties voor zij die de regels naast zich 
neerleggen. 

Een toekomst waar het landelijke en groene karakter van Ranst 
veiliggesteld wordt. Een toekomst waar mobiliteitsplannen worden 
uitgevoerd en niet enkel bestudeerd. Een toekomst waar er geïnves-
teerd wordt in de werkgelegenheid bij onze kmo’s.

U kunt er mee voor zorgen dat we meer dan een tikje beter doen 
dan in 2012 en dat N-VA Ranst voor de tweede maal als grootste 
partij uit de bus komt. N-VA Ranst staat klaar om het bestuur van 
deze gemeente in handen te nemen en een toekomstgericht beleid 
voor Ranst uit te stippelen.

“De N-VA is uw 
alternatief voor het 
huidige beleid.”

Lijsttrekker Johan DE RYCK

Op zondag 6 mei is het weer zover. Naar jaarlijkse gewoonte verzorgt 
N-VA Ranst voor u een heerlijk en zeer uitgebreid ontbijtbuffet.

Schrijf u snel in via het inschrijvingsformulier op onze webstek 
www.n-va.be/ranst of telefonisch op het nummer 0477 81 57 00.

Volwassenen: 15 euro. Kinderen (4 tot 12 jaar): 6 euro 
Peuters (- 4 jaar): Gratis. Iedereen hartelijk welkom!

Lenteontbijt N-VA Ranst Zondag 6 mei
9 tot 12 uur - Parochiezaal van Oelegem, Venusstraat 11
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N-VA vraagt aanpassing  
subsidievoorwaarden  
volwassenenonderwijs 
Gemeenteraadslid Erik Fossez 
vroeg om de voorwaarden voor 
de toekenning van de subsidies 
aan Vorming en Onderwijs Ranst 
(VOR) aan te passen. Hij vroeg ook 
om de inwoners van Ranst bij het 
inschrijven voorrang te geven op 
mensen van buiten de gemeente en 
om hen een korting toe te kennen 
op de inschrijvingstarieven. Het  
gemeentebestuur keurde ons  
voorstel helaas niet goed.

Onderhoudswerken Knodbaan
Het volledige budget voor het onderhoud van de buurt-
wegen gaat in 2018 naar de Knodbaan. Eindelijk wordt 
deze ‘hel van Oelegem’ structureel aangepakt. Omdat de 
fundering van de Knodbaan 
volledig vernieuwd wordt, vroeg 
gemeenteraadslid Johan De Ryck 
om rekening te houden met de 
jaarlijkse paddentrek en pad-
dentunnels te voorzien onder de 
rijbaan door.

De schepen beloofde dit voorstel 
op te nemen in de plannen.

N-VA stelt vragen over stedenbouwkundige vergunningen
Bij het verlenen van een bouwvergunning in de omgeving van een gracht of waterloop legt de  
gemeente steeds op dat er een ruimingsstrook van vijf meter vrijgehouden moet worden. Indien 
dit niet gerespecteerd wordt, is dat een bouwmisdrijf waarvoor de afbraak van de constructie 
geëist kan worden, verklaarde de burgemeester. Hij gaf wel toe dat er onvoldoende opvolging was 
van de opgelegde voorwaarden.

Gemeenteraadslid John Oliviers vroeg ook welke criteria het college gebruikt om te bepalen waar 
men eengezinswoningen mag bouwen en waar meergezinswoningen. 

Het antwoord kunnen we kort samenvatten: er zijn geen criteria. Het college beoordeelt elk project 
afzonderlijk. 

Kleuters ook welkom in de 
gemeentelijke lagere school 
van Oelegem 
Nadat men dit jaar in de gemeentelijke lagere school 
van Ranst gestart was met een kleuterschool, kwam de 
vraag van de gemeentelijke lagere school van Oelegem 
om vanaf volgend schooljaar ook een kleuterschool te 
mogen inrichten. De N-VA vindt dat het een taak van 
het gemeentebestuur is om basisonderwijs in te rich-
ten. Voor we onze goedkeuring konden geven, hadden 
wij toch nog enkele vragen.

Gemeenteraadslid An Willems stelde twee vragen. Welke investeringen zijn noodzakelijk? En is er 
voldoende ruimte voor een bijkomend gebouw op het schoolterrein?

De schepen antwoordde dat de kleuterschool door de ingebruikname van de zolderverdieping  
gerealiseerd kan worden door een interne verhuisbeweging. Enkel kleine investeringen zoals het 
klaarmaken van de kleuterklassen en kleutertoiletten zijn noodzakelijk. De meubeltjes zullen net 
zoals in Ranst in onze eigen schrijnwerkerij gemaakt worden. Als een uitbreiding noodzakelijk 
wordt in de toekomst, kan die gerealiseerd worden aan de achterzijde van het huidige schoolterrein.

GIA – Gemeenteraadsleden In Actie

Erik FOSSEZ,  
gemeenteraadslid

Johan DE RYCK,  
gemeenteraadslid

An WILLEMS,  
gemeenteraadslid

John OLIVIERS,  
gemeenteraadslid

Wist u dat …
  de integratie van de gemeente en het OCMW 

weer een stap dichter is gekomen? Beide  
financieel beheerders en beide secretarissen 
gingen akkoord over de verdeling van de  
toekomstige functies.

  CD&V gebruik maakte van de refter van een  
lagere school voor hun nieuwjaarsreceptie, 
maar even vergat dat politieke partijen hiervan 
geen gebruik mogen maken volgens een  
reglement dat ze zelf hebben goedgekeurd?

  de standaard rooilijnbreedte die volgens het 
college in de hele gemeente gehanteerd wordt, 
straat per straat verschillend is?

  dat het oorspronkelijk voorziene budget voor de 
omgevingswerken aan Den Boomgaard  
270 000 euro bedroeg en dit bedrag nu al  
opgelopen is tot 432 000 euro? 

Bent u net als wij overtuigd dat het zo niet verder kan met 
onze gemeente en dat het tijd is voor verandering? 

Neem dan contact op met voorzitter Pascal Geets  
(0475 97 27 87 of pascal.geets@n-va.be). 

Stel u kandidaat om bij de gemeenteraadsverkiezing 
mee op de lijst van N-VA Ranst te staan. Wij zoeken nog 
gemotiveerde kandidaten die ons team willen versterken. 
Samen kunnen we het bestuur van Ranst in handen 
nemen en een toekomstgericht beleid voor onze gemeente 
uitstippelen.

Oproep aan kandidaten

De kraan moet van de baan 
De kraan moet van de baan. Een duidelijk standpunt van N-VA Ranst over de onveilige  
situatie voor de weggebruikers door de bouwkraan ter hoogte van de werf Pertendonckstraat 15.

Geen vergunning
Na wat opzoekwerk stelden we vast dat de aannemer helemaal 
geen vergunning had om een bouwkraan op de gewestweg te 
plaatsen. Ook de opgelegde voorwaarde om een obstakelvrije 
loopruimte van 1,50 meter te voorzien voor de voetgangers, werd 
niet nageleefd. Gemeenteraadslid Johan De Ryck vroeg aan de 
burgemeester om opdracht te geven aan de politie om voor beide 
overtredingen een proces-verbaal op te stellen. Maar dat gebeurde 
niet, ondanks de uitdrukkelijke belofte van de burgemeester.

Kraan verzet
Dankzij onze tussenkomst heeft de aannemer ondertussen zijn ver-
gunning voor de plaatsing van de kraan in orde gebracht en werd 

de kraan verzet om de doorgang voor de voetgangers te realiseren.
Wanneer het college onmiddellijk had opgetreden en de op-
dracht had gegeven aan de aannemer om de kraan in de tuin-
strook te plaatsen in plaats van op de openbare weg, had men 
veel ellende kunnen voorkomen. 

Procedure voor vergunning aangepast
Dankzij onze tussenkomst in de gemeenteraad besliste het college 
om de procedure voor het afleveren van een vergunning voor 
het gebruik van de openbare weg volledig aan te passen. N-VA 
Ranst hoopt dat daardoor in de toekomst dergelijke verkeers- 
onveilige situaties niet meer zullen voorkomen.
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


