
Het Huis van het 
Kind Ranst, één 
jaar later
In maart vorig jaar, vlak voor de lockdown, 
werd het Huis van het Kind Ranst voor-
gesteld aan het publiek. Ruim een jaar later 
werd het aanbod verder uitgebreid en kan 
u met al uw vragen terecht in een fysiek 
Huis van het Kind en op een overzichtelijke 
webpagina. 

Het Huis van het Kind is in de eerste plaats 
een netwerk waar verschillende organisaties 
elkaar ontmoeten. “Heel wat mensen en 
organisaties zetten zich in voor kinderen, 
jongeren en ouders”, zegt schepen van Sociale 
Zaken Leen Baeten. “Maar het aanbod was 
tot voor kort versnipperd. Met het Huis van 
het Kind brengen we het aanbod in kaart, 
stemmen we het op elkaar af en maken we 
het toegankelijker voor alle inwoners van 
Ranst. Hierbij leveren we extra inspannin-
gen om ook de meer kwetsbare gezinnen te 
bereiken.”

Gratis opvoedingsadvies
Sinds kort kan u ook terecht in het fysieke 
Huis van het Kind. Dat bevindt zich in 
de Doggenhoutstraat, waar ook de raad-
plegingen van Kind en Gezin/Wiegwijs en 

de spreekuren van Ferm/Landelijke kinder-
opvang plaatsvinden. U kan er onder meer 
terecht voor gratis opvoedingsadvies. Er zijn 
ook vrijwilligers aan de slag die kwetsbare 
gezinnen thuis ondersteuning bieden bij de 
opvoeding.

Meer info en het volledige aanbod vindt u op 
www.ranst.be/huisvanhetkind.

Samen spelen in de ‘Spelkomhof’
In de Welkomhof, de tuin van het Welkomhuis aan de Schildesteenweg in Oelegem, werd onlangs 
een speelplek aangelegd. Tijdens de lente- en zomermaanden wil het Huis van het Kind er af en 
toe een spelnamiddag en ontmoetingsmoment organiseren. We dopen de Welkomhof dan om tot 
‘Spelkomhof’. 

Op 19 mei stelden we de Spelkomhof een eerste keer open voor het publiek, met een corona-
veilige spel- en ontmoetingsnamiddag voor ouders met jonge kinderen. Dit was het begin van 
een mooie zomer voor onze gezinnen. Ook op 28 juli en op 18 en 25 augustus kunnen ouders en 
kinderen er terecht voor een Spelkomnamiddag.

Positief vooruitkijken

Al meer dan een jaar heeft 
corona ons in een wurggreep. 
Maar de vaccinaties komen op 
kruissnelheid en zo begint het 
licht toch weer wat te schijnen 
aan het eind van de tunnel. Een 
knuffel, een terrasje doen, op 
vakantie gaan … Zalige voor-
uitzichten. Laat ons deze leuke 
gedachten maar koesteren om 
hoopvol de toekomst tegemoet 
te zien.

De fantastische bestuurs-
ploeg van N-VA Ranst heeft 
niet stilgezeten en is steeds 
in nauw contact gebleven met 
onze leden. Eind 2020 gaven 
we ze een mooi pakketje met 
wat N-VA-gadgets. Op de dag 
van ‘het geluk’ afgelopen maart 
bezorgden we iedereen ‘geluks-
koekjes’. Met Moederdag in 
mei ontvingen onze vrouwelijke 
leden en de partners van onze 
mannelijke leden een leuke ver-
rassing. Overal steeds hartelijke 
dankbaarheid voor deze kleine 
attenties. 

We zijn en blijven optimistisch. 
Blijf vooral gezond en positief, 
maar bovenal coronanegatief!

Rudi Borgmans
Afdelingsvoorzitter

Geniet van 
de zomer

Schepen Leen Baeten zette mee haar 
schouders onder het Huis van het Kind. 
Vragen? Mail naar leen.baeten@n-va.be.

Ranst
ranst@n-va.be N-VA Ranstwww.n-va.be/ranst
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An, hoe ben je in de politiek 
terechtgekomen?
“In 2011 kreeg ik van Lutgard Van 
Dessel de vraag of ik geïnteresseerd 
was om voor de N-VA op de lijst te 
staan voor de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2012. Alhoewel ik politiek 
niet van thuis heb meegekregen, sprak 
de uitdaging me wel aan. Vanop een 
zevende plaats werd ik tot mijn grote 
verbazing rechtstreeks verkozen als 
gemeenteraadslid. Als ik zoveel kiezers 
kon overtuigen, dan zou ik er ook 
honderd procent voor gaan.”

Na een pittige legislatuur in de 
oppositie kwam de N-VA in 2018 
aan het roer te staan in Ranst. 
Hoe heb je dat ervaren? 
“2018 werd een zegejaar voor onze 
partij in Ranst. We kregen een N-VA-
burgemeester en twee schepenen. Ik 
mag ook opnieuw deel uitmaken van 
de gemeenteraad. Na dat geweldige 
resultaat koesterde ik steeds meer 
ambitie. Bij de verkiezingen een jaar 
later mocht ik op de lijst staan voor het 
Vlaams Parlement. Als vijfde opvolger 
behaalde ik met 5.743 voorkeurstem-
men een mooie score, spijtig genoeg 
net niet voldoende voor een zitje in het 
Vlaams Parlement.”

Vanwaar de ambitie om naar het 
Vlaams Parlement te trekken?
“Ik ben al jaren pleitbezorger voor 

meer ondersteuning van hoogbegaafde 
kinderen in het onderwijs. Er is in 
Vlaanderen heel wat expertise over 
hoogbegaafdheid. Maar die wordt nog 
te weinig toegepast in het onderwijs. 
Omdat alle moeite van onderuit weinig 
zoden aan de dijk bracht, vond ik het 
een uitgelezen kans om me vanuit het 
parlement voor die jongeren in te zet-
ten. De huidige N-VA’ers in het Vlaams 
Parlement, onder wie Kathleen Krekels 
uit Schilde, hebben ondertussen hun 
schouders gezet onder de problematiek 
en er zijn ook middelen vrijgemaakt 
om een hoogbegaafdenbeleid uit te 
bouwen in het onderwijs. Dat stemt 
mij alvast heel gelukkig. Ik merk dat 
er ondertussen ook in de scholen in 
Ranst werk gemaakt wordt van een 
degelijke begeleiding van hoogbegaafde 
kinderen. Wat ik alleen maar kan toe-
juichen. Want hoewel hoogbegaafden 
slechts een kleine groep vormen – drie 
procent – vragen ze wel degelijk een 
eigen aanpak en hebben ze hun eigen 
problemen.”

Je zetelt dan misschien (nog) niet in het 
Vlaams Parlement, je vertegenwoordigt
N-VA Ranst wel op het hoogste niveau? 
“Sinds vorig jaar ben ik lid van het 
arrondissementeel N-VA-bestuur van 
Antwerpen en in oktober werd ik 
verkozen als lid van de partijraad. Dat 
is, na het algemeen ledencongres, het 
hoogste orgaan van de partij en bepaalt 
de krachtlijnen van de werking van de 

N-VA. Zo probeer ik de vinger aan de 
pols te houden in de partij, de bekom-
mernissen van Ranst mee te nemen en 
onze leden te vertegenwoordigen.”

Je bent tot slot ook ondervoorzitter van 
de lokale afdeling. Wat is je ambitie 
in die functie? 
“In september 2019 kwam door een 
voorzitterswissel de plaats van onder-
voorzitter vrij in onze afdeling. Ik stelde 
me kandidaat en werd verkozen. Als 
ondervoorzitter probeer ik onze partij 
mee vorm te geven binnen Ranst, wat 
in coronatijden niet eenvoudig is zon-
der activiteiten. Corona geeft wel het 
voordeel dat momenteel bijna alle ver-
gaderingen online plaatsvinden, zodat 
ik weinig verplaatsingen moet maken. 
Maar ik hoop van harte dat er in de 
nabije toekomst verandering komt, 
zodat we elkaar opnieuw in levenden 
lijve kunnen ontmoeten en persoonlijk 
contact weer mogelijk wordt.”

Hebt u vragen voor An? 
Mail naar an.willems@n-va.be.

Interview met An Willems, 
ondervoorzitter N-VA Ranst 
en gemeenteraadslid

•  Verhuisde na een fijne jeugd in Wijnegem en Deurne in 1997 
naar Millegem

•  Genoot een opleiding in de ziekenhuis- en sociale verpleegkunde 
en werkt al meer dan 30 jaar in de kinderopvang

•  Mama van twee toffe hogeschoolstudenten

WIE IS AN WILLEMS?

?
ranst@n-va.be
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Gewogen huisvuilophaling: 
tegemoetkoming voor pampers 
en incontinentiemateriaal
Sinds kort werkt Ranst voor de ophaling van huisvuil met het Di� arsysteem, volgens 
het principe ‘de vervuiler betaalt’. Gemeenteraadslid Erika Eeckhout kreeg van 
enkele mantelzorgers en thuisverpleegkundigen de vraag of er in dat nieuwe systeem 
rekening gehouden zou worden met personen die incontinent zijn, omdat het sowieso 
al dure incontinentiemateriaal extra doorweegt in het restafval. Haar voorstel om 
voor die mensen een tegemoetkoming te voorzien, werd goedgekeurd. Ook jonge 
ouders kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de luiers van hun kinderen. 

“Ik ben absoluut voorstander van het principe dat de vervuiler betaalt”, zegt Erika. 
“Maar pampers wegen nu eenmaal extra door en daar kunnen jonge ouders of personen 
die incontinent zijn niets aan doen. Om die mensen een hart onder de riem te steken, 
stelde ik voor om voor hen een tegemoetkoming te voorzien. Ik heb me daarvoor laten 
inspireren door initiatieven in andere gemeenten.”

Medisch attest
De burgemeester en het gemeentebestuur hebben het voorstel positief onthaald. Jonge 
ouders hoeven niets te doen om de korting te krijgen, de gegevens komen automatisch 
uit het bevolkingsregister. Mensen met een aandoening moeten wel een medisch attest 
kunnen voorleggen.

Erika Eeckhout is opgetogen. “De Ranstenaren hebben mij verkozen in de gemeenteraad 
en ik wil bewijzen dat ik hun stem waard ben.”

Noteer nu al in uw agenda
Wij kijken er enorm naar uit om u terug te 
zien. Daarom blijven we plannen maken.

  Op vrijdag 3 
december 2021 is 
er een infoavond 
met Kamerlid en 
schepen in Lier 
Bert Wollants. Hij 
komt spreken over 
zijn expertise, 
namelijk energie. 
Dit wordt een 
interessante en 
boeiende avond.

  Op vrijdag 21 
januari 2022 
plannen we onze 
nieuwjaarsreceptie. 
Als spreker komt 
Vlaams Parlements-
lid en nationaal 
ondervoorzitter 
Lorin Parys. ©
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Gemeenteraadslid Erika Eeckhout is 
tevreden dat personen met incontinentie en 
jonge ouders een tegemoetkoming krijgen. 

Wist u dat …
  onze trouwste leden Wim en Francine Verlinden-De Wever uit Ranst 
vertrokken zijn om dichter bij hun zoon te gaan wonen? We gaan ze missen 
maar zijn dankbaar voor al hun engagement en steun voor N-VA Ranst. 
We wensen Wim en Francine veel geluk in de nieuwe stek.

  alle 80-plussers onder impuls van schepen van Sociale Zaken Leen Baeten 
een ontbijtpakketje met wenskaart hebben gekregen? Zo staken we ze een 
hart onder de riem tijdens de donkerste weken van het coronajaar.

  bij de bedeling ervan 36 vrijwilligers en 6 personeelsleden van de 
gemeente vrijwillig meehielpen?

  wij een warme gemeente zijn met veel vrijwilligers en wij werk 
maken van een actief vrijwilligersbeleid?

  we veel positieve reacties horen over de organisatie van het 
vaccinatiecentrum in Lier? We duimen dat iedereen snel 
volledig gevaccineerd is.

Puik werk
Schepen van Openbare Werken 
Jan Dillen is terecht fi er op het 
mooie werk van de dienst open-
bare werken en de aannemer in 
de Winkelhaak in Emblem.

Vragen voor Jan? 
Mail naar jan.dillen@n-va.be.

Vragen voor Erika? Contacteer haar via 
erika.eeckhout@n-va.be.

www.n-va.be/ranst
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Jan Jambon, Vlaams minister-president

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


