
Beste lezer

De pandemie ligt bijna achter ons, maar 
ondertussen worden we geconfronteerd 
met oorlogsdreigingen in Oost-Europa. 
Dat voelen we helaas in onze porte-
monnee. De energie-, brandstof- en 
grondstofprijzen zijn hoger dan ooit en 
er is zelfs een schaarste van bepaalde 
basisproducten in de supermarkt. 

Maar er is ook positief nieuws: de 
zomer is begonnen! Binnenkort genieten 
we weer van een welverdiende vakantie 
en van de heerlijkste cocktails. 
Uit een aantal mooie inzendingen 
kozen we enkele lekkere en zomerse 
N-VA-cocktails. Probeer ze uit bij u 
thuis en scoor ermee bij uw vrienden, 
familie en kennissen. 

Geniet van een cocktail en van de 
komende zomervakantie!

Rudi Borgmans
Voorzitter N-VA Ranst

Plein in Emblem genoemd naar 
eerste vrouwelijke burgemeester 
De gemeenteraad besliste dat de naam van de eerste vrouwelijke burge-
meester van Emblem op een openbare plaats in Emblem moet prijken. 
Daarom werd het kerkplein omgedoopt tot het Amelia Brockenplein.

Op 24 april 1921, negentig 
jaar na de oprichting van 
de gemeenten, mochten 
vrouwen zich voor het eerst 
kandidaat stellen voor een 
plaats in de gemeenteraad 
én hun stem uitbrengen. 
Met haar ‘eenvrouwslijst’ 
behaalde Amelia Brocken 
de meeste voorkeurstem-
men. Zo werd ze de eerste 
niet adellijke vrouwelijke 
burgemeester van Emblem.

Iets langer dan een eeuw na haar verkiezing doopte burgemeester Johan 
De Ryck het kerkplein in Emblem feestelijk om tot het Amelia Brocken-
plein. Dat gebeurde in aanwezigheid van de leden van het schepencollege 
en de kleinkinderen van Amelia Brocken.

Het kerkplein in Emblem is voortaan het 
Emilia Brockenplein.

Volg ons op sociale media 
en blijf op de hoogte van 

onze activiteiten!

@NVA_Ranst

N-VA Ranst

nva_ranst

Geniet van de zomer!

Lekker geslaagd ontbijt

Op 24 april organiseerden we na twee jaar 
onderbreking opnieuw ons ontbijt. Met 
maar liefst 161 deelnemers was het een 
geslaagd en gesmaakt evenement. Een 
welgemeende dankjewel aan de enthousiaste 
vrijwilligers van onze N-VA-ploeg.

Ranst
ranst@n-va.be N-VA Ranstwww.n-va.be/ranst
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Gemeenteraadslid Zoë Helsen 
ijvert voor een nog veiliger 
Ranst
Zoë Helsen is sinds 2018 lid van N-VA Ranst. Ze geraakte  
geïnspireerd en gemotiveerd door het met ervaren N-VA-leden 
te hebben over de toekomstvisie voor ons land en de ambities 
op gemeentelijk vlak. De concrete doelstellingen voor de  
gemeente Ranst haakten mooi in op de waarden en normen 
van Zoë. “Het was voor mij snel duidelijk: daar wil ik graag 
mijn steentje aan bijdragen”, zegt Zoë.

Bezige bij
Zoë is naast actief gemeenteraadslid ook onze afgevaardigde in 
de politieraad en lid van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst. “Vooral die laatste functie beoefen ik heel gepassioneerd. 
Het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt vooral  
beslissingen rond individuele dienstverlening en maatschappelijke 
integratie. Bijvoorbeeld over de toekenning van een leefloon 
en financiële ondersteuning voor mensen met schulden. Die 
dossiers worden in Ranst voorbereid door een sterk team van 
maatschappelijk werkers.” 

Alles voor een veilig Ranst
Als mama van een jonge kleuter ijvert Zoë Helsen al jaren voor een 
veilig Ranst. “Onze kinderen moeten op een veilige manier naar 
hun school, hun sportclub en hun hobby’s kunnen gaan. Daar zijn 
voornamelijk voor nodig: meer en betere fietspaden, goed onder-
houden wegen en aangepaste schoolomgevingen.” In een steeds 
drukker wordende gemeente is verkeersveiligheid topprioriteit. Op 
dat gebied moet Ranst een inhaalbeweging maken. “Het huidige 
bestuur heeft al mooie stappen gezet. Het zou mooi zijn mochten 
we ooit de titel van Fietsgemeente behalen”, zegt Zoë.

Werk aan de winkel
Ze geeft toe dat het werk van de N-VA er nog lang niet opzit. 
“Met burgemeester Johan De Ryck en schepenen Leen Baeten en 
Jan Dillen hebben we drie leden die al bewezen hebben dat ze 
besturen met kennis van zaken. Ze hebben allen een grondige  
dossierkennis. Bovendien zijn ze gepassioneerd en met volle 
goesting aan hun job begonnen. Ik hoop dat de kiezer ziet welke 
weg het voltallige bestuur al afgelegd heeft en samen met ons wil 
blijven werken aan onze gemeente.” 

Vlaamse overheid investeert in Ranst
Vlaams minister Matthias Diependaele gaf groen licht om 367.000 euro te investeren in de restauratie van het kerkje van  
Millegem in Ranst en van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Broechem.

Onze kinderen moeten veilig 
kunnen deelnemen aan het 
verkeer. Daar gaan we voor!”

Zoë Helsen
Bestuurslid N-VA Ranst

ranst@n-va.be
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Feestelijke opening van het 
Huis van het Kind 
Op 19 mei opende onze schepen van Sociale Zaken Leen Baeten 
het Huis van het Kind in de Doggenhoutstraat in Ranst.  
Oorspronkelijk was het Huis van het Kind geen fysieke plaats. 
Nu is het dat wel.

Het Huis van het Kind ontstond als een samenwerkingsverband 
tussen verschillende organisaties om aanstaande ouders, gezin-
nen, kinderen en jongeren te ondersteunen op het vlak van  
opgroeien en opvoeden. Later werd het een website (www.ranst.
be/huisvanhetkind) om gezinnen te informeren, te helpen en 
door te verwijzen naar allerlei organisaties. Maar het idee om 
een écht Huis van het Kind te realiseren groeide. Dankzij ver-
schillende partners, waaronder OLO vzw en vrijwilligers- 
organisatie Domo (Door Ondersteunen Mee Opvoeden) is het 
nu zover.

Verschillende diensten
Het Huis van het Kind biedt onze inwoners verschillende diensten. 
Er is een lokaal loket voor kinderopvang, een consultatiebureau 
van Kind & Gezin, Ferm Kinderopvang en een Opvoedingspunt. 
In samenwerking met OLO vzw werden vormingsavonden rond 

verschillende thema’s, waaronder faalangst en perfectionisme, de 
talenten van je kind of seksuele weerbaarheid georganiseerd. 

Luierbox
In primeur werd ook de luierbox voorgesteld. Die inzamelboxen 
voor luiers vindt u in het gemeentehuis, het OCMW, de biblio-
theken en in het Huis van het Kind. “Inwoners die nog nieuwe 
luiers hebben en ze zelf niet meer gebruiken, kunnen die 
deponeren in de luierboxen. Op die manier willen we kwetsbare 
gezinnen helpen”, zegt Leen Baeten.

SPROKKELNIEUWS 
•  De karakteristieke gevel van het 150 jaar oude gebouw van de vroegere gendarmerie aan de Broechemlei in Ranst blijft behouden. Hij 

wordt geïntegreerd in de woongelegenheden. Dat was een belangrijke voorwaarde van onze gemeente en van onze erfgoedliefhebbers. 
Het gebouw werd gebruikt als rijkswachtkazerne van 1890 tot 1989. 

•  Ranst gaat erop vooruit op het vlak van klimaat en milieuvriendelijkheid. Onze rioleringsgraad steeg van 78,1 procent in 2020 naar 81,3 
procent in 2021. De zuiveringsgraad in onze gemeente steeg van 55,7 naar 57,9 procent.

•  In absolute cijfers heeft Vlaanderen 1.260 euro aan schulden per inwoner. Ranst legt betere cijfers voor. In onze gemeente bedraagt de 
schuld per inwoner slechts 428 euro. 

Proef onze heerlijke N-VA-zomercocktail 
Tina Apers won met haar inzending ‘Cello Crush’ onze wedstrijd voor de zomercocktail van N-VA Ranst.  
Tina heeft al enkele jaren horeca-ervaring en vindt het leuk om te experimenteren met mocktails en cocktails. 

Ze schotelt haar nieuwste creaties voor aan haar familie en haar vrienden. 
Die zijn maar al te graag haar proefkonijnen. Tina ging in op onze oproep 
in het vorige huis-aan-huisblad en creëerde een cocktail met ingrediënten 
uit Ranst. Een van de ingrediënten, de pompelcello, is een ambachtelijk 
product van het merk Ramp uit Ranst. Tina won onze wedstrijd en ging aan 
de haal met een waardebon. 

U kan haar lekkere cocktail proeven op onze evenementen, in een van onze 
talrijke bars of u kan hem thuis zelf maken. Tina deelt met ons haar recept. 
De ingrediënten zijn crushed ice, 3 cl pompelcello, een schijfje limoen, een 
takje tijm, verse muntblaadjes, een lepeltje passievrucht en 20 cl mediterra-
nean tonic. Afwerken doe je met een schijfje limoen en passievrucht.

Met onze  
luierboxen  
helpen we 
kwetsbare  
gezinnen.”
LEEN BAETEN
Schepen van  
Sociale Zaken

Geniet ervan!

www.n-va.be/ranst
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

 

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA  

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld:  

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid.  
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van  

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Peter De Roover
Kamerfractievoorzitter

Annick De Ridder
Vlaams Parlementslid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


