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Wie ziek is, moet geen
sollicitatietraining volgen
Begin juni vernamen we het verhaal van Karine uit
Emblem. Zij moest vier weken ontslagvergoeding
inleveren om sollicitatietraining te volgen, hoewel ze
door haar ziekte niet meer in staat was om te werken.
Gemeenteraadslid Johan De Ryck was zwaar aangegrepen door de getuigenis van de kankerpatiënte. Hij
vroeg aan Kamerlid Wim Van der Donckt of het mogelijk was om de wet aan te passen, zodat mensen die om
medische reden geen uitzicht meer hebben op een job,
vrijgesteld kunnen worden van een outplacementbegeleiding. Onmiddellijk stelde Wim Van der Donckt
aan de bevoegde minister voor om de lacune in de
wetgeving op te lossen.

Aanpassing van de wetgeving

Fractievoorzitter Johan De Ryck en Kamerlid Wim Van der Donckt
zorgden ervoor dat ernstig zieke mensen die geen job meer kunnen
uitoefenen, geen sollicitatietraining meer moeten volgen.

De bevoegde minister antwoordde eind juni dat een wetswijziging in voorbereiding is die voorziet dat de werkgever geen outplacement moet aanbieden wanneer op het ogenblik van het ontslag al vaststaat dat de werknemer door zijn gezondheidstoestand nooit
meer zal kunnen werken. De opzeggingsvergoeding zal in dat geval dan ook niet worden verminderd met vier weken loon. Dankzij
de getuigenis van Karine zal de wetgeving nu aangepast worden.

Noteer nu al in uw agenda
N-VA-familiedag in Wachtebeke

Spaghettidag

Iedereen welkom op zondag 24 september
van 16 uur tot 20 uur in de evenementenhal van Den Boomgaard. Op het menu
staan een Italiaans voorgerecht met een
glaasje bubbels, onze heerlijke spaghetti,
aangepaste wijnen, een dessertbord en
een frisse limoncello.

Volwassenen: 15 euro
Kinderen (4 tot 12 jaar): 6 euro
Kinderen tot 4 jaar: Gratis
Inschrijven voor 15 september via:
• www.n-va.be/ranst
• 0477 81 57 00

Thema-avond sociale zekerheid

Op zondag 17 september is het evenementeneiland van provinciaal domein
Puyenbroeck in het Oost-Vlaamse
Wachtebeke helemaal van de N-VA. Het
wordt ook dit jaar weer een op-en-top
familiedag, met plezier, muziek en
ontspanning voor klein en groot.

Samen met N-VA Zandhoven en N-VA
Zoersel verwelkomen wij jullie op woensdag 11 oktober vanaf 20 uur in het
parochiecentrum De Griffel (Dorpsstraat
37 in Pulle). Je komt er alles te weten over
de sociale zekerheid.
Gastsprekers zijn Kamerlid Yoleen Van
Camp en Jürgen Constandt van het
Vlaams en Neutraal Ziekenfonds.
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Wijnegembaan eindelijk hersteld
Op de gemeenteraad van juni 2016 vroeg Leen Baeten wanneer
de diepe put in de S-bocht van de Wijnegembaan gedicht zou
worden. De schepen van Verkeersveiligheid antwoordde toen
dat het op dat moment te nat was en dat er in een droge periode
voor een oplossing gezorgd zou worden. Een half jaar later stelde
Leen vast dat de gevaarlijke put er nog steeds was. De schepen
zei toen dat het niet volstond om de put te vullen. Er was een
grondigere oplossing nodig.
Een jaar later was de onveilige situatie in de scherpe bocht er
nog altijd. Geduld is een schone deugd, zal het schepencollege
gedacht hebben. Gelukkig moest niemand dit geduld bekopen
met een ongeluk. De N-VA bleef het dossier opvolgen en met
resultaat, want de werken zijn intussen van start gegaan.

De gevaarlijke put in de Wijnegembaan wordt op vraag van
de N-VA eindelijk hersteld.

Open ruimte Millegemveld behouden
De N-VA wil de open ruimte
in Millegem behouden.

Tegen 2020 moet Ranst 175 sociale huurwoningen tellen. De
projecten aan de Bijlstraat (10 woningen), het Schuurblok
(22 woningen) en de Speltlaan (26 woningen) zullen weldra
gerealiseerd worden. Ook voor Millegem is een project voorzien, dat zich nog in een vroeg stadium bevindt.
De N-VA kon het besluit niet goedkeuren omdat in de tekst
duidelijk stond dat ook de ontwikkeling van Millegem zou

Gebruiksvriendelijkere
gemeentelijke website
De gebruiksvriendelijkheid van de gemeentelijke website liet tot
voor kort op sommige vlakken te wensen over. Om alle lopende
openbare onderzoeken te raadplegen, waren bijna twintig
muisklikken nodig.
Gemeenteraadslid Johan De Ryck stelde daarom voor om alles
samen te brengen onder één rubriek. Het N-VA-voorstel werd
onmiddellijk uitgevoerd. Vanaf nu volstaat één klik om de
openbare onderzoeken te raadplegen.
Test het gerust zelf eens uit op
www.ranst.be/openbare-onderzoeken

ranst@n-va.be

gerealiseerd worden. Bovendien vinden we dat sociale huisvesting dicht bij de dorpskern voorzien moet worden, zodat de
afstand tot winkels, scholen, bibliotheek en andere voorzieningen tot een minimum beperkt wordt.
Op vraag van gemeenteraadslid John Oliviers werd het besluit
aangepast. Hierin staat nu dat er enkel een engagement voor een
studie is en dat de bevolking inspraak krijgt.

Trots op Vlaanderen
Wij danken de inwoners van Ranst die op 11 juli lieten blijken
dat ze ook trots zijn op Vlaanderen door de Vlaamse Leeuw uit
te hangen.
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Wist je dat …
… je in Ranst tot eind 2019 een subsidie van maximum 250 euro kan aanvragen voor een renovatieaudit?
… het schepencollege de ongunstige adviezen van het Agentschap Natuur en Bos en het Agentschap
Onroerend Erfgoed voor het rooien van een reeks hoogstammige bomen aan de Schawijkstraat gewoon
naast zich neerlegt?
… straten waar er geen verkeerstellingen werden gehouden (Laarstraat en Maas en Moor) volledig worden heraangelegd, terwijl er in
de bijna onberijdbare Knodbaan, waar wel tellingen gedaan werden (gemiddeld 205 voertuigen), geen onderhoudswerken worden
uitgevoerd?
… het gemeentebestuur doorgaat met haar onteigeningsplan voor de Spruytershofstraat, hoewel het nog altijd onduidelijk is hoe de
straat ingericht gaat worden?
… het schepencollege nauwelijks inspanningen levert om veilige trage wegen, waarbij voetgangers en fietsers volledig gescheiden
kunnen worden van het gemotoriseerde verkeer, weer open te stellen?

Renovatie OCMW-gebouw gaat niet door
Tot voor kort had het OCMW plannen om het OCMW-gebouw op
de Schildesteenweg in Oelegem te laten renoveren. Er was zelfs al een
architect aangesteld. Wij zijn hier van in het begin tegenin gegaan. De
geschatte kosten voor de renovatie van dit oude gebouw waren veel te
hoog. Het gebouw is moeilijk bereikbaar en bovendien slecht toegankelijk voor ouderen of mensen in een rolstoel.
De N-VA is voorstander van een toekomstgerichte visie. We moeten al
denken aan de geplande integratie van het OCMW in de gemeente in
2019. Aangezien de diensten dan worden samengevoegd, zou het veel
efficiënter zijn ze allemaal in één gebouw te huisvesten, één groot Sociaal Huis, zoals het bijvoorbeeld ook in Zoersel en Lier genoemd wordt.
Ondertussen hebben we ook de meerderheid van deze visie kunnen
overtuigen. De geplande renovatie aan het OCMW-gebouw gaat niet
door. De N-VA in het OCMW is heel tevreden over deze beslissing.

De plannen voor de renovatie van het OCMW-gebouw
werden op vraag van de N-VA opgeborgen.

Jong N-VA Ranst en Zandhoven bundelen krachten
Op vrijdag 26 mei 2017 hebben de jongerenverantwoordelijken van N-VA Zandhoven (Ward Peeters) en N-VA Ranst (Jasper Van Thienen) de krachten gebundeld op de avondmarkt van Pulderbos. Beide afdelingen hebben beslist om samen te
werken aan een gemeenschappelijke Jong N-VA-afdeling Ranst-Zandhoven.
De attractie van Jong N-VA op de markt in Pulderbos lokte veel geïnteresseerden. Beide jongerenverantwoordelijken delen
ook éénzelfde visie voor de toekomstige jongerenafdeling. Die wordt geen saaie bedoening met enkel vergaderingen en politiek
getinte activiteiten, maar een ontmoetingsplaats
voor gelijkgezinden, een soort optimale combinatie
tussen een jeugdvereniging en studentenclub.

Heb je zin om eens mee een colaatje of pintje
te komen drinken? Wil je extra info? Hou de
Facebookpagina van N-VA Ranst en N-VA
Zandhoven in het oog voor de komende activiteiten of mail voor meer informatie naar
jasper.vanthienen@n-va.be

www.n-va.be/ranst

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT
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+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

www.n-va.be/deveranderingwerkt
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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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