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Provinciale
ledenvergadering

november
2013

De N-VA organiseert van
31 januari tot en met
2 februari 2014 haar
congres over confederalisme. Eind oktober ontvangt elk
kiesgerechtigd lid van de N-VA de
ontwerp-congresteksten per post.
Congresvoorzitter Ben Weyts zal deze
teksten in alle provincies toelichten. In
onze provincie gebeurt dat op 8 november 2013 om 19 uur in Antwerpen.
Als lid kan u de daaropvolgende
dagen en weken amendementen indienen via de ledenvergaderingen die de
lokale afdelingen zullen organiseren.
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SPAGHETTIDAG N-VA RANST

2013

Plaats: Zuiderkroon
Vlaamse Kaai 81/83
2000 Antwerpen

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

ZONDAG
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Tussen 12 en 20 uur

Lokale
ledenvergadering

november
2013

Op 17 november om 16
uur bespreken wij de ingediende amendementen van onze leden. Na
de bespreking volgt er een stemming
over de amendementen. De goedgekeurde amendementen worden
doorgestuurd naar N-VA Nationaal om
behandeld te worden op het congres.
Om alles vlot te laten verlopen vragen
wij aan onze leden om hun amendementen ten laatste op vrijdag 15
november 2013 door te sturen naar
patrik.teurfs@n-va.be
Plaats: Vergaderzaal Den Boomgaard
Antwerpsesteenweg 57
2520 Broechem

www.n-va.be/ranst

DEN BOOMGAARD (POLYVALENTE ZAAL)
Antwerpsesteenweg 57, Broechem
N-VA Ranst nodigt u op 17 november uit om voor de tweede maal te
komen genieten van onze heerlijke spaghetti.
Mogen wij u w
el
Tussen 12 uur en 20 uur kan u doorlopend terecht
vragen om voor
af
in de polyvalente zaal van Den Boomgaard.
in te schrijven
via
www.n-va.be/r
PRIJZEN:
anst of via
onze bestuursof
raadsleden.
Volwassenen: 10 euro
Kinderen (jonger dan 10 jaar): 5 euro
Ook hapjes en desserts aan democratische prijzen
VRIJDAG
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NIEUWJAARSRECEPTIE N-VA RANST
In Den Boomgaard
Noteer deze datum nu al in uw agenda.
Meer informatie vindt u in ons volgende huis-aan-huisblad
en op onze webstek.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

NIEUWS UIT DE
OCMW-RAAD

SOCIALE WONINGBOUW IN RANST:

Eindelijk hoop voor de toekomst?
De eerste sociale huurwoningen van
Ranst zijn bijna klaar voor ingebruikname. In Emblem zullen 14 appartementen binnenkort toegewezen
worden aan alle kandidaten die
volgens de voorwaarden in aanmerking komen.

inwoners van Ranst. Wij staan echter
voor meer: het mag niet stoppen bij
deze 14 wooneenheden in Emblem.

N-VA Ranst is al lang voorstander
van een uitgebreid aanbod aan
betaalbare huurwoningen voor de

De N-VA zal er alles aan doen opdat
het aanbod van sociale woningen
groter wordt. Hiervoor zullen wij niet
nalaten druk uit te oefenen op de huidige meerderheid om zo snel mogelijk nieuwe projecten te onderzoeken
en op te starten. We hebben in Ranst

N-VA Ranst van A tot Z

Het bestuur van N-VA Ranst staat steeds open voor uw vragen en suggesties.
U kan onze bestuursleden bereiken via onderstaande gegevens.

Leen Baeten

Pascal Geets

Lutgart Van Dessel

Gemeenteraadslid - OCMW-raadslid
leen.baeten@n-va.be

Voorzitter
pascal.geets@n-va.be

Gemeenteraadslid - Politieraadslid
lutgart.vandessel@n-va.be

Dirk Beckers

Emil Maes

Thierry Van Kerckhoven

Ledenverantwoordelijke
dirk.beckers@n-va.be

Bestuurslid
emil.maes@n-va.be

Bestuurslid
thierry.vankerckhoven@n-va.be

Johan De Ryck

John Oliviers

Jörg Welz

Gemeenteraadslid - Politieraadslid
johan.deryck@n-va.be

Gemeenteraadslid
john.oliviers@n-va.be

Gemeenteraadslid
jorg.welz@n-va.be

Jan Dillen

Sylvain Raeymaekers

An Willems

Gemeenteraadslid
jan.dillen@n-va.be

Gemeenteraadslid - Politieraadslid
sylvain.raeymaekers@n-va.be

Gemeenteraadslid - OCMW-raadslid
an.willems@n-va.be

Erik Fossez

Patrik Teurfs

Guido Wittocx

OCMW-raadslid
erik.fossez@n-va.be

Secretaris - Gemeenteraadslid
patrik.teurfs@n-va.be

Ondervoorzitter - Gemeenteraadslid
guido.wittocx@n-va.be

een grote achterstand in te halen,
maar N-VA Ranst kijkt naar de
toekomst. Wij staan voor én werken
aan verandering!

Nieuwe boordstenen: hier wel, daar niet
In de Kievit-, Nachtegalen-, en Merellaan werden twee jaar geleden de voetpaden vernieuwd. Enkel de voetpaden
werden onder handen genomen maar de oude boordstenen zijn gebleven. Boordstenen die versleten zijn: getuige
de vele barsten en happen eruit. Er was geen geld genoeg om ze volledig te vervangen, klonk het. Maar als wij
vandaag zien dat de voetpaden en boordstenen in de Berkenlaan wél volledig vervangen worden, dan stellen wij
ons vragen. Deze laatste waren immers in een betere staat dan die op de Vogeltjeswijk.
Bovendien hebben er nu ten gevolge van de onvolledige en onprofessionele heraanleg verschillende mensen last om hun oprit op- en
af te rijden. Hiervoor werden de voorbije
periode bij enkele mensen ‘oplapwerken’ gedaan door de aannemer. Werken die weinig soelaas brachten.
Omdat dit niet zomaar opgelost kan worden, vroegen wij het schepencollege om een grondige en globale aanpak van het probleem.
Helaas is men hiertoe niet bereid.
Jammer dat er in Ranst met twee maten en gewichten
gewerkt wordt en dat men liever half werk levert in plaats van professioneel werk. Waar is de logica?

ranst@n-va.be
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Veilige fietspaden
Naar aanleiding van het fietspadenrapport vroeg
Lutgart Van Dessel om dringend werk te maken van de
noodzakelijke onderhoudswerken om de veiligheid en
het comfort van de fietser te waarborgen.
Wij drongen erop aan dat het college meer druk zou
uitoefenen bij het Agentschap Wegen en Verkeer om in de
gemeente Ranst werk te maken van veiligere fietspaden
langs de gewestwegen. Ook stelden wij voor om gebruik
te maken van de fietspadensubsidies voor de aanleg van
de ontbrekende fietspaden in onze gemeente.
De schepen van Openbare Werken en Mobiliteit ontvouwde een prestigieus fietsplan. Wij zijn benieuwd wat
hierover in het meerjarenplan van deze coalitie zal
terechtkomen. Voor veiligere en nieuwe fietspaden zal hij
in ieder geval op onze steun kunnen rekenen.

Als 'de vervuiler betaalt'
moet die zijn grof vuil ook
makkelijk kunnen weggooien
in de containers.

Veilige fietspaden zijn
belangrijk in Ranst.

Nieuwe indeling containerpark
Bij de bespreking van de uitbreiding van de beheersoverdracht
aan IGEAN voor de exploitatie van het containerpark vroeg
Johan De Ryck om het plan voor de inrichting van het betalende
deel van het containerpark te herbekijken.
In de toekomst zou de bereikbaarheid van de grofvuilcontainer
grondig wijzigen. Nu kan men met zijn auto op een talud rijden
zodat het grof vuil gemakkelijk in de container kan gegooid worden. Op het voorgestelde plan moet men het grof vuil via een trap
tot boven de rand van de container brengen. De toegankelijkheid
van deze container gaat er dus op achteruit.
N-VA is het volledig eens met het principe van ‘de vervuiler betaalt’
maar de manier waarop het systeem ingevoerd wordt, zullen we
kritisch blijven opvolgen.

Vallei van de Kleine Nete
Het doel van de ‘Intentieverklaring voor een
geïntegreerde en gezamenlijke aanpak van de
vallei van de Kleine Nete’ is: samen streven
naar gedragen oplossingen en realisaties op
het vlak van waterbeheer, ecologie, landbouw,
erfgoed en mobiliteit. Omdat dit project ook
van invloed is op de invulling van het gebruik
van openbaar domein, vroeg John Oliviers of
het niet raadzaam is om, naast het inwinnen
van het advies van de milieuraad, dit ook
voor te leggen aan de Gecoro. De schepen
beloofde om bij de volgende stap de Gecoro te
betrekken bij dit dossier.

www.n-va.be/ranst

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.
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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
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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