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RANST

Een Italiaans hapjesbord, onze heerlijke 
spaghetti, aangepaste wijnen en een 
dessertbord staan er op het menu van 
onze vierde spaghettidag.

U komt toch ook mee genieten!

Waar: Den Boomgaard-polyva. zaal

Wanneer: zondag 20 september 2015 
van 16:00 tot 20:00 uur

Prijs: Italiaans hapjesbord € 5,00
 Spaghetti  € 12,00
 Dessertbord € 8,00
 Kinderspaghetti € 6,00
 Kinderijsje € 4,00

Inschrijven: via onze webstek:  
www.n-va.be/ranst

Telefonisch: 0477 81 57 00

Waar: Den Boomgaard-polyva. zaal

Wanneer: vrijdag 20 november 2015 
vanaf 19:30 uur

Spreker: Hendrik Vuye - N-VA-fractie-
voorzitter in de Kamer.

Kamerfractievoorzitter Hendrik Vuye 
neemt geen blad voor de mond. Het 
wordt dan ook een boeiende avond U 
komt toch ook!

Spaghettidag

20 september 2015

Gespreksavond 

met Hendrik Vuye

www.n-va.be/ranst
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N-VA Ranst is verheugd 
dat haar oproep voor het 
behoud van de gemeente-
school in Ranst gevolgd 
wordt door het college van 
burgemeester en schepenen.

Tijdens de gemeenteraad van 
2 juni leek het nog dat het 
gemeentebestuur onverzettelijk 
haar plannen wou uitvoeren 
om de Gemeentelijke Lagere 
School ‘De Knipoog’ te laten 
overnemen door de Vrije Basis-
school Annuncia.

N-VA-raadsleden An Willems 
en Johan De Ryck wezen er 
toen op dat de N-VA ervan 
overtuigd is dat het basisonder-
wijs een kerntaak van de ge-
meente is en ook moet blijven. 
De rol van een lokaal bestuur 
bestaat erin volgens N-VA-
Ranst om dienstverlening voor 

de burgers uit te bouwen, en 
onderwijs is daar een essentieel 
element van.

Ons verzoek aan het college 
van burgemeester en schepe-
nen om zich te concentreren 
op de verdere uitbouw van 
kwaliteitsvol gemeentelijk 
basisonderwijs in Ranst werd 
ingewilligd.

De gemeenteraadsleden van 
N-VA Ranst zullen initiatie-
ven die het welvaren van de 
gemeentescholen in Ranst ten 
goede komen verdedigen en 
steunen.

Einde van schoolstrijd 
in Ranst



Webstek N-VA Ranst 
Eindelijk is het zover! De afdelingswebsite zit in een nieuw jasje. Wij presenteren met fierheid een frisser design, 
een groter gebruiksgemak en een verbeterde zoekfunctie. 

Blijf op de hoogte van wat er reilt en zeilt in Ranst en bezoek regelmatig onze webstek.

www.n-va.be/ranst 

GIA - Gemeenteraadsleden in actie

Te hoge snelheid in te smalle Bistweg

In het college van 26 maart werd er beslist op advies 
van de verkeerscommissie om over heel de Bistweg 50 
km/u in te stellen. Deze collegebeslissing moest nog 
bekrachtigd worden door de gemeenteraad.

Groot was dan ook onze verbazing toen op de ge-
meenteraad van 2 juni de meerderheid voorstelde om 
de tijdelijke snelheidsbeperking van 50 km/u in de 
Bistweg op te heffen en terug toe te staan dat er tijde-
lijk terug 70 km/u mag gereden worden.

Het terugkeren naar de onveilige 70 km/u vonden wij 
onaanvaardbaar en daarom stemde de N-VA tegen.

N-VA-raadslid Patrik Teurfs hekelde de werkwijze 
van het college, maar kreeg uiteindelijk toch de beves-
tiging dat de beslissing om de snelheidsbeperking van 
50 km/u voor de ganse Bistweg definitief in te voeren 
op een volgende gemeenteraad ter goedkeuring zou 
voorgelegd worden.

Ook het college moet de stedenbouwkun-
dige voorwaarden naleven 

De N-VA kwam op de gemeenteraad al vaak tussen 
over de groenvoorziening op het speelplein Valken-
laan. Er kwam echter geen schot in de zaak en daarom 
hebben wij het dossier nog eens grondig doorgenomen. 
Zo merkten wij op dat in de stedenbouwkundige ver-
gunning die afgeleverd werd op 20 augustus 2010 als 
voorwaarde stond dat er een voldoende afschermend 
groenscherm moest aangeplant worden in het eerstvol-
gende plantseizoen na de beëindiging van de werken. 

N-VA-raadslid Leen Baeten kon niet anders dan het 
college in gebreke te stellen wegens het niet naleven 
van de voorwaarden opgelegd in de stedenbouwkun-
dige vergunning. 

De schepen had dan ook geen keuze meer en beloofde 
om de groene gordel aan te leggen, zoals vermeld 
stond in de stedenbouwkundige vergunning. Na over-
leg met de groendienst zal er een taxushaag geplant 
worden op de gemeentelijke grond.

Onveiligheid KMO zone Oelegem

Aan de KMO-zone Ter Straten hebben we meermaals 
vastgesteld dat vrachtauto’s geparkeerd staan op het 
fietspad, terwijl ze moeten wachten om te lossen of te 
laden. Ook ’s nachts staan er al eens vrachtauto’s op 
het fietspad geparkeerd. Dit zorgt vooral voor de fiet-
sers voor onveilige toestanden. De standplaatsen voor 
vrachtauto’s aan de kanaaldijk zijn veel te klein en te 
snel  volzet. 

N-VA-raadslid Lutgart Van Dessel vroeg of er een 
mogelijkheid is om de standplaatsen uit te breiden.

De burgemeester beloofde hiervoor contact op te nemen 
met BEWORA. Hij zou eveneens aan de bedrijven vra-
gen om de vrachtwagen chauffeurs diets te maken dat 
parkeren op het fietspad niet kan getolereerd worden.

Nog steeds geen kinderen in kinderopvang 
“Hof Van Ocken” 

Er werden geen biedingen ingediend voor de concessie-
overeenkomst van de kinderopvang ‘Hof Van Ocken’. 
Daarom vroeg N-VA-raadslid An Willems of het nog 
steeds de bedoeling van het college is om in het Hof 
Van Ocken in Emblem een kinderopvang te realiseren?

De schepen kon dit alleen maar bevestigen maar kon 
nog niet zeggen welke acties er overwogen zullen wor-
den. Het enige wat duidelijk was is dat indien er een 
andere invulling aan het nieuwe gebouw zou gegeven 
worden het wel kind gerelateerd moet zijn.

Voor de renovatiewerken aan de vroegere bibliotheek en het LOI in Emblem en voor de binnenrestauratie van 
de zetel van het OCMW in Oelegem moesten de OCMW-raadsleden een ontwerper aanstellen. N-VA Ranst 
heeft eerder al bedenkingen geuit ten overstaan van deze renovatieprojecten. Voor het gebouw in De Dorps-
straat, Emblem vinden wij de geraamde 500 000 euro te veel voor de renovatie van een bouwvallig pand. Bo-
vendien stelden wij ons vragen over de plannen rond de bestemming van de benedenverdieping en de boven-
verdieping. Een duidelijke visie wie de toekomstige gebruikers van deze kamers zullen zijn, ontbrak. 

Wij zijn geen voorstander van de restauratie van de OCMW-zetel. De N-VA wil liever geen kosten meer aan dit 
gebouw doen vermits de overheid ernaar streeft de OCMW’s in de gemeentebesturen te integreren tegen 2019. 
De N-VA is van oordeel dat het veel efficiënter zou zijn als er vanaf dan één infrastructuur zou zijn, een ‘sociaal 
huis’ voor alle diensten van gemeente en OCMW. Eén loket voor alle sociale hulp- en dienstverlening voor alle 
bewoners zou niet alleen klantgericht zijn maar werkt ook drempelverlagend.   

Het OCMW is bezig om haar financiële middelen te gebruiken voor nutteloze investeringen.  Bovendien is de 
raming voor de restauratie van het gebouw (300 000 euro) niet realistisch. De offerte voor de opmaak van de 
plannen bedroeg 76.230 euro in plaats van 30 000 euro volgens de raming.

Omdat wij tegen geldverspilling zijn, stemden N-VA raadsleden An Willems, Leen Baeten, Guido Wittocx en 
Erik Fossez tegen beide dossiers.

Dure renovatiewerken LOI Emblem en OCMW Oelegem

www.n-va.be/ranstranst@n-va.be

OCMW-nieuws



Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

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

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.

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:     /     /


