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RANST
Spaghettidag

BEDANKT VOOR UW VERTROUWEN!
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 haalde N-VA Ranst nog 30 procent van de stemmen. Op 25 mei werd die recordscore van de tabellen geblazen. De N-VA haalde in Ranst een resultaat van 44,7 procent voor het Vlaams
Parlement en 47,5 procent voor de Kamer.

ZONDAG

21

SEPTEMBER
2014

Van 16 tot 20 uur
Polyvalente zaal,
Den Boomgaard
Voor de derde maal kan u genieten
van onze heerlijke spaghetti. U kan
kiezen uit een vegetarische of
gewone spaghetti.
• Spaghetti: 10 euro
• Kinderspaghetti: 5 euro
Vooraf staat er een Italiaans hapjesbord op het menu, met aangepaste
wijnen. Een dessertenbord of
kinderijsje sluiten de maaltijd
gepast af.

V.U.: Pascal Geets - Oudstrijdersstraat 45 - 2520 Ranst - ranst@n-va.be

Wij vragen u om vooraf in te schrijven via het inschrijvingsformulier
op onze webstek of via onze
bestuurs- of raadsleden.

Peter
De Roover
te gast
VRIJDAG

7

NOVEMBER
2014

Peter De Roover
komt om 20 uur
naar de polyvalente zaal van Den
Boomgaard om ons op zijn gekende
manier te informeren over de politieke actualiteit.
Toegang is gratis. U komt toch ook?

www.n-va.be/ranst

CIJFERS OM FIER OP TE ZIJN
Als we de uitslagen in absolute cijfers weergeven, is
de score zo mogelijk nog indrukwekkender. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen kreeg N-VA Ranst 3 960
stemmen van u. Voor het Vlaams Parlement gaven de
Ranstenaren nu 5 862 stemmen van de 13 104
uitgebrachte stemmen aan de N-VA. Voor de Kamer
behaalde onze partij zelfs 6 261 stemmen in Ranst.
Daarom willen wij u bedanken
voor het vertrouwen dat u aan
de N-VA heeft gegeven.

Ook de inwoners van Ranst hebben
bij de verkiezingen van 25 mei
HART ONDER DE RIEM VOOR
massaal voor de N-VA gekozen.
ONZE RAADSLEDEN
Pascal Geets, voorzitter N-VA Ranst

Natuurlijk geeft dit ook een
geweldige steun aan uw N-VA-gemeenteraads- en OCMW-raadsleden om
vanuit de oppositie nog meer druk uit te oefenen op de huidige coalitie. Zij
zullen ervoor zorgen dat uw stem gehoord wordt.
Wij zullen doorgaan om ook in Ranst Verandering voor Vooruitgang te
realiseren.
Wilt u ook lid worden van de grootste partij van Ranst
en van Vlaanderen?
Neem dan contact op met onze
ledenverantwoordelijke Dirk Beckers
dirk.beckers@n-va.be
0495 24 73 53

Wij danken iedereen die gehoor heeft gegeven aan
onze oproep om op onze Vlaamse feestdag hun
huis te bevlaggen met de Vlaamse Leeuw.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Nieuws uit de OCMW-raad
Geen stemming over vormingsreglement
N-VA Ranst heeft het heel moeilijk met een uitgave van
ongeveer 13 300 euro voor bijscholing van enkele personeelsleden. De regels die van toepassing zijn en duidelijk
vermeld staan in het vormingsreglement werden niet gevolgd.
Wij stelden dan ook voor om het bestaande, goedgekeurde, vormingsreglement toe te passen en zeker geen
beslissingen te nemen met terugwerkende kracht.
De meerderheid van CD&V en Open Vld zag dit echter
helemaal anders en weigerde te stemmen over onze voorstellen.

Na lang aandringen zullen we inzicht krijgen in de wachtlijsten voor OCMW-woningen.

Hoe lang zijn de wachtlijsten voor OCMW-woningen?
Wij vroegen om geïnformeerd te worden over de actuele
wachtlijsten voor de OCMW-woningen in Emblem.
CD&V en Open Vld vonden onze vraag echter overbodig.
Volgens hen was het aan de beheerder (de Lierse Huisvestingsmaatschappij) om deze lijsten op te volgen.
Wij vinden dit een eigenaardige stellingname. Het
OCMW van Ranst bouwde en betaalde deze woningen,
stelde de lijst met kandidaten op en ondertekende de
huurcontracten.
De raadsleden hebben een controlerende taak en moeten
daarom inzage krijgen in alle documenten van het
OCMW. Daarom bleven wij aandringen en werd ons uiteindelijk toegezegd dat de informatie over de OCMWwoningen ons in de toekomst ter beschikking zal gesteld
worden.

Nieuwe OCMW-werkman aangesteld
In het verleden vroegen wij herhaaldelijk om een werkman voor het OCMW aan te werven ter vervanging van
de werkman die met pensioen ging.
De meerderheid geloofde echter meer in de aanwerving
van een technisch coördinator die volgens de jobomschrijving én coördinator én werkman moest zijn.
Alle kandidaten haakten echter af omdat zij grote vraagtekens stelden bij de onduidelijke en veel te uitgebreide
jobomschrijving.
Wij waren én zijn voorstander van een werkman die
dichtbij onze OCMW-klanten staat en hen kan en wil helpen met raad en daad.
Uiteindelijk is de meerderheid overstag gegaan en werd
er een werkman aangesteld. We zijn blij dat we hieraan
ons steentje konden bijdragen.

Wist je dat…
… er wel
geld is om
de verkeersdrempels op
de Ranstsesteenweg af
te breken maar
dat er geen geld is om het wegdek te
herstellen?
… bij de samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)
de meerderheid zich niets aantrekt
van de voorschriften? Er werden drie
schepenen als effectief lid benoemd
in plaats van de éne bevoegde sche-

ranst@n-va.be

pen zoals vermeld staat in de statuten.
… N-VA Ranst had voorgesteld om
de extra inkomsten van Den Boomgaard te gebruiken om de huurtarieven van de lokalen voor onze eigen
verenigingen te verlagen? De adviesraad en de bevoegde schepen vinden
dit geen goed idee.
… er een voorstel is om het open
zicht rondom het kerkje van Millegem te vrijwaren van bebouwing?
Hiervoor zouden er twee woningen
of percelen uit het plan verdwijnen.

… er door het moedwillig laten verwaarlozen van het speelbos aan de
Van Steenbergenlaan in Oelegem er
nu 382 bomen moeten gerooid worden? Er komt gras in de plaats.
… bij de aanduiding van de voorzitter van de Gecoro de meerderheid
Johan Bally (bestuurslid Open Vld
Ranst) voorstelde? De N-VA stelde
John Maes (een verdienstelijk en neutraler persoon) als tegenkandidaat
voor, maar zelfs de politieke vrienden
van John stemden tegen hem.

leden

teraads
Gemeenie
in act

GIA-

Wanneer wordt Ranst een ontvoogde gemeente?

Het schepencollege geeft regelmatig gunstig advies
voor werken aan of het regulariseren van zonevreemde
woningen. Er werd zelfs een vergunning afgegeven om
een zonevreemde woning af te breken en iets verder
terug op te bouwen. John Oliviers wenste te weten of de
afgeleverde vergunningen wel in overeenstemming
waren met de geldende wettelijke regels.
Burgemeester Lode Hofmans legde uit dat een zonevreemde woning legaal is als ze vergund is of is geweest.
Verder verschool hij zich achter het feit dat het college

enkel een advies verstrekt. Het is de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar die de beslissing neemt. Zolang
Ranst geen ontvoogde gemeente is, moet men deze
procedure volgen.
Wij stelden onmiddellijk de vraag wanneer Ranst aan de
voorwaarden zal voldoen om als een ontvoogde
gemeente beschouwd te worden. Volgens de burgemeester moet enkel het vergunningenregister van onbebouwde
percelen nog worden opgesteld. Wij zijn benieuwd
hoelang dit nog gaat duren.

Bedding Vrieselbeek wordt gratis bouwgrond voor verkavelaar
N-VA Ranst was het niet eens met
de visie van het gemeentebestuur
om in de verkaveling Schuurblok in
Oelegem de verlaten bedding van
de Vrieselbeek gratis over te dragen
aan de verkavelaar.
Door de verlegging van de Vrieselbeek wordt de grond van de verlaten
bedding, die eigendom is van de
gemeente, automatisch een stukje
bouwgrond. Wij vonden het niet
meer dan logisch dat de verkavelaar
voor dit stukje bouwgrond een
billijke vergoeding moest betalen en
stelden een bedrag van 12 987,00 euro
voor.
De totale oppervlakte van deze vijf
loten komt namelijk overeen met

2 941 m². Aan een gemiddelde bouwgrondwaarde van 350 euro per vierkante meter, geeft dit een totale
verkoopwaarde van meer dan een
miljoen euro.
De burgemeester mocht niet aan de
bespreking deelnemen omdat een
deel van de gronden eigendom is van
hemzelf en zijn familie. De nieuwe
bedding was veel breder dan de oude
bedding, argumenteerde schepen
Fernand Bossaerts in zijn plaats.
Johan De Ryck vond dit maar normaal, vermits er nu 70 huizen zullen
gebouwd worden. Al het regenwater
zal via de nieuwe bedding afgevoerd
moeten worden. Het is de plicht van
de verkavelaar om voor een deugdelijk afwateringssysteem te zorgen.

De kantstroken van vijf meter aan
beide kanten van de bedding zullen
gratis overgedragen worden aan de
gemeente, pleitte de meerderheid
nog. Dit is een vrije keuze van de
verkavelaar die daarmee verlost
wordt van het onderhoud, was ons
antwoord.
Wordt er hier aan zelfbedieningspolitiek gedaan?

Prijs compostvaten gaat omhoog
Het gemeentebestuur stelde voor om de prijs voor een
compostvat te verhogen naar 35 euro. Wij waren hier niet
mee akkoord. In 2012 kostte een compostvat nog maar
14 euro. En eind 2013 werd dit al verhoogd naar 23 euro.
Lutgart Van Dessel gaf duidelijk aan dat de N-VA het
ongehoord vindt om enerzijds de burgers aan te moedigen
om thuis te composteren (via Ranst Info en de democompostdag) en anderzijds de prijs voor een compostvat
nogmaals te laten stijgen.

Het gemeentebestuur laat niet de
vervuiler betalen maar de
composteerder. De wereld op zijn kop!
Lutgart Van Dessel

www.n-va.be/ranst

Wij stelden voor om de burgers te belonen voor hun inzet
door de prijs voor een compostvat te behouden op 23 euro.
De meerderheid keurde ons amendement af.
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Kom !
erbij
Wil u ook lid worden van de grootste
grootste ffamilie
amilievvan
anVlaanderen?
Vlaanderen?

© N-VA - Miel Pieters

Als lid van de N-V
VA steunt u samen met 40 000 aanderen
oooo
U Umaakt
anderen de
deVVerandering
eranderingvoor
voorVVoooruitgang.
o
ooruitgang.
maakt
deel uit van de grootste en snelst groeiende
f
amilie
v
an
Vlaanderen.
Én
uw
lidmaatschap
geeft
ende familie van Vlaanderen. Én uw lidmaatschap geeftu u
bovendien tal van voordelen!
Ga naar www.n-va.be/bedankt of stuur het
het onderstaande
onderstaande strookje
..
strookjeingevuld
ingevuldop
op

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VVA.
A 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, DE N-VA
N-V
VA SPREEKT
SP
ME AAN
Jaa, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodigge informatie
Jaa, ik wens een infobrochure over de N-V
VA te ontvangen
De heer

Mevrouw
Voornaam:

Naam:
Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-V
VA,
A Koningstraaat 47 bus 6 in 1000 Brussel of fax
a en naar: 02 217 35 10
inffo@n-va.b
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