
Beste lezer

Net nu we allemaal dachten dat we naar 
het normale leven konden terugkeren, 
worden we met een vierde coronagolf 
geconfronteerd. We laten er ons 
enthousiasme niet door verpesten en 
blikken alvast vooruit. 

U kreeg ongetwijfeld onze uitnodiging in 
de bus voor onze nieuwjaarsreceptie met 
Lorin Parys op vrijdag 21 januari en voor 
ons jaarlijks ontbijt op zondag 24 april. 
We zien uw inschrijving met veel plezier 
tegemoet.

Het team van N-VA Ranst breidt ondertus-
sen verder uit. Dit jaar alleen al groeide 
ons afdelingsbestuur met drie gedreven 
leden. Fantastisch om te zien hoe zij zich 
onmiddellijk thuis voelen in de N-VA-familie 
en taken opnemen binnen ons bestuur. Op 
pagina 3 maakt u kennis met hen. 

Maak er een virusvrij eindejaar van, geniet 
van de kerstdagen met vrienden en familie 
en blijf vooral mooi van hart en gelukkig!

Rudi Borgmans
Afdelingsvoorzitter

Ranst blijft inzetten 
op eerlijke handel
Ranst kreeg opnieuw de titel 
‘FairTradeGemeente’. Organisaties 
zoals Fairtrade Belgium, Rikolto, 
Oxfam Wereldwinkels en 11.11.11 
beoordeelden onze gemeente aan 
de hand van de zogenaamde ‘Fair-O-
Meter’. “We scoren zeer goed met onze 
lokale producten”, weet schepen van 
Sociale Zaken Leen Baeten. “Maar 
ondanks een mooie score moeten we 
op sommige beoordelingscriteria nog 
een tandje bijsteken.” Leen wil daarom 
de fairtrade-themaraad in onze 
gemeente verder uitbreiden. 

De Fair-O-Meter kijkt naar een aantal 
criteria, waaronder het stimuleren van 
lokale en duurzame producten en de 
verkoop van fairtradeproducten bij plaat-
selijke winkels en horeca. Maar ook het 
engagement van het gemeentebestuur om 
die initiatieven te ondersteunen, speelt 
mee in de beoordeling. “We scoren heel 
goed met onze lokale producten zoals de 
Broechemse knoesels. Ook het succes van 
de verse fruitsappen van Pomdamoor en 
van ons Oelegems Titsenbier levert ons 
goede punten op”, vertelt Leen Baeten. 
“Anderzijds mogen we op sommige 

beoordelingscriteria een tandje bijsteken. 
We moeten bijvoorbeeld blijven inzetten 
op eerlijke handel.”

Doe mee
Extra mankracht en nieuwe initiatieven 
moeten Ranst laten evolueren tot de beste 
leerling van de klas op de Fair-O-Meter. 
“Daarom doe ik een oproep om ons 
fairtradeteam te versterken. Wilt u deel 
uitmaken van de fairtrade-themaraad? 
Stuur me dan een mailtje 
via leen.baeten@n-va.be.”

Jong N-VA zoekt actieve leden
Voel jij je aangesproken om de Vlaams-nationale boodschap mee waar te maken en vorm te geven? 
Ben je ouder dan 16 en jonger dan 31 en voel je het kriebelen om je te engageren voor Jong N-VA? 
Neem dan contact op met regiocoördinator Tara Godts via tara.godts@n-va.be.

We zien je graag komen!

Leen Baeten
Schepen van Sociale Zaken

Ranst
ranst@n-va.be N-VA Ranstwww.n-va.be/ranst
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Interview met John Oliviers, voorzitter van de gemeenteraad en vertegenwoordiger voor onze 
gemeente bij nutsbedrijven zoals Pidpa en Waterlink en bij vervoersmaatschappij De Lijn

“Ranst besturen met kennis van zaken”

Sinds wanneer ben jij lid van de N-VA en wat heeft je ertoe 
aangezet om lid te worden?
“In 2008 werd ik lid van onze partij. Ik stond altijd zeer kri-
tisch ten opzichte van de politiek. Ik kwam in contact met de 
N-VA doordat mijn echtgenote en ik vaak gingen wandelen 
met huidig schepen Leen Baeten en haar echtgenoot Wim. 
Tijdens die urenlange natuurwandelingen praatten Leen en ik 
veel over politiek. Ze inspireerde me en onder haar impuls heb 
ik dan ook de stap gezet. De keuze viel op de N-VA omdat de 
ideeën van de partij mij het meest aanspraken en wellicht ook 
omdat mijn vader destijds flamingant was.”

Wat is je huidige rol binnen de lokale afdeling?
“Momenteel ben ik vanuit mijn functie als gemeenteraadslid 
ook lid van het bestuur. Ik probeer zoveel mogelijk een hel-
pende hand toe te steken bij de organisatie van onze afdeling. 
Verder vertegenwoordig ik N-VA Ranst op evenementen en 
bij organisaties van naburige N-VA-afdelingen. In het bestuur 
hou ik de vinger aan de pols van het beleid en probeer daar de 
afgesproken richtlijnen door te voeren.”

Welke rol speel je in de gemeentepolitiek van Ranst?
“Als voorzitter van de gemeenteraad bewaak ik de samenstelling 
van de agenda en het ordelijke verloop van de gemeenteraden, 
met respect voor elkaar en elkaars mening. Daarbuiten zetel 
ik ook in de politieraad en vertegenwoordig ik de gemeente 
op de algemene vergaderingen van de nutsbedrijven Pidpa en 
Waterlink en van De lijn. Verder ben ik ook lid van het advies-
comité veiligheid van Igean.”

Wat wil je zeker nog realiseren de komende jaren?
“De komende jaren zal ik zeker ijveren voor een verdere 

uitvoering van ons bestuurs-
akkoord, waarbij we zoveel 
mogelijk partijpunten willen realiseren. Voor mij persoonlijk 
blijft een landelijk Ranst uitermate belangrijk. Met de druk 
van de metropool Antwerpen en haar uitbreidingsdrift zal dat 
alleen al een enorme uitdaging zijn.”

Wat zijn je ambities op langere termijn?
“Onze coalitie zet haar beste beentje voor om Ranst goed te 
besturen. Dat je niet steeds voor iedereen goed kunt doen, 
hebben we al aan den lijve ondervonden. Desalniettemin denk 
ik dat er goede zaken gerealiseerd zijn. Hopelijk blijft de balans 
in ons voordeel doorslaan, zodat we ons werk na de volgende 
verkiezingen kunnen verderzetten.”

Hoe zie jij de partij Vlaams en nationaal verder evolueren?
“Het resultaat van de vorige verkiezingen evenaren of 
verbeteren is een hoge verwachting. Zelfs met een zeer goed 
resultaat is het niet vanzelfsprekend dat je op nationaal of 
Vlaams niveau deel uitmaakt van de regering. Nochtans 
blijven de parlementsleden onvermoeid hameren op belangrijke 
kwesties. Op Vlaams niveau slaagt de N-VA erin om goed te 
regeren, ondanks de tegenslagen van het voorbije jaar.”

En in Ranst?
“Op gemeentelijk niveau heb ik hoge verwachtingen. Met 
burgemeester Johan De Ryck aan het roer heeft N-VA Ranst 
zich geprofileerd als een partij die kan besturen met kennis 
van zaken en gedegen onderbouwde dossiers. Als de kiezer dat 
objectief bekijkt, ben ik ervan overtuigd dat wij opnieuw deel 
kunnen uitmaken van het bestuur.”

Wist u dat …
  de gemeente Ranst vanaf nieuwjaar start met ‘Bewegen Op Verwijzing’? 
Dat initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven wil onze bevolking meer laten bewegen via 
persoonlijke coaching.

  onze gemeente vanaf januari van start gaat met een digitaal en fysiek ‘Lokaal Loket Kinderopvang’?

  u de maandelijkse gemeenteraad altijd online kan volgen? 
Meer informatie vindt u op de gemeentelijke website.

ranst@n-va.be
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Bert, Chris en Jurgen versterken N-VA Ranst

Historicus Bert Van Thilborgh (1967) 
woont sinds 2015 met zijn vrouw Inge 
en hun kinderen Evelien, Sebastiaan 
en Charlotte in de Kreupelstraat in 
Emblem. Hij richtte in 2016 ‘Future-
Proved’ op. Bedrijven consulteren
hem om strategisch vooruit te kijken 
of trendanalyses te maken. Bert wordt
geregeld gevraagd voor lezingen in 
binnen- en buitenland over trend-
ontwikkelingen in diverse domeinen 
en is tevens docent trendwatching, 
strategisch toekomstdenken en 
scenarioplanning aan de Thomas 
More Hogeschool in Mechelen. 
Daarnaast is hij gastprofessor aan 
verschillende universiteiten en hoge-
scholen in België, Nederland, Spanje, 
Rusland en Brazilië. Momenteel 
werkt hij aan zijn eerste boek over 
trendwatching, dat in de loop van 
2022 zal verschijnen. Bert is enorm 
geïnteresseerd in politieke ontwikke-
lingen en wil ook in onze gemeente 
zijn steentje daartoe bijdragen.

Chris Vanden Nieuwenhof (1983) woont sinds 
zijn geboorte in onze gemeente. Tot zijn drie 
jaar woonde hij in Broechem, daarna ver-
huisde hij naar Emblem. Sinds 2012 woont 
hij samen met zijn vrouw Eva in de Kreupel-
straat in Emblem, waar ze in 2019 hun zoontje 
Alexander mochten verwelkomen. Door 
een zwaar verkeersongeval in 2012 moest 
Chris met spijt zijn zelfstandige activiteit als 
koel- en verwarmingstechnicus stopzetten. 
Sindsdien engageert hij zich als vrijwilliger 
in het dorp. Als gemachtigd opzichter zorgt 
hij voor een veilige oversteekplaats op de 
Oostmalsesteenweg N14 voor de leerlingen 
van de kleuter- en lagere school Sint-Jozef. 
Daar is hij ook actief in het oudercomité en 
in de werkgroep voor de verkeersveiligheid 
rond de school. Ook bij de lokale voetbalclub 
KR Emblem kan de jeugd op hem rekenen. 
Daar onderhoudt hij de voetbalvelden zodat 
ze altijd speelklaar zijn. Sinds de geboorte 
van zijn zoontje vindt Chris het nog belang-
rijker dat alle kinderen in Emblem, maar 
ook in heel Ranst en daarbuiten, kunnen 
opgroeien in een leuke maar vooral veilige 
omgeving. Daarom zet hij zich graag in voor 
de jongeren in onze gemeente.

Jurgen Van Rompaey (1970) groeide 
als kind op in Broechem en na wat 
omzwervingen in andere gemeenten 
woont hij sinds december vorig 
jaar opnieuw in Ranst. Jurgen is 
de trotse papa van Kayleigh en 
Younes. Bij het gezin hoort ook nog 
de flinke kater Simba. Jurgen werkt 
als chemisch operator bij Janssen 
Pharmaceutica. In zijn vrije tijd 
houdt hij zich vooral bezig met 
lopen en fietsen. Hij neemt jaarlijks 
deel aan de belangrijkste evene-
menten in beide sporttakken. Op 
politiek vlak beschouwt Jurgen zich 
als een groentje, maar hij heeft de 
ambitie om van Ranst een echte 
sportgemeente te maken door de 
organisatie van nieuwe sportevene-
menten en andere sportactiviteiten. 
Hij hecht ook veel belang aan kwa-
liteitsvol wonen op het platteland en 
wil daar in de gemeentepolitiek ook 
een rol van betekenis in spelen.

  onze erevoorzitter Lutgart Van Dessel samen met 
Willy Eeckhout in de bloemetjes is gezet? Zij zijn de 
pioniers van wat vandaag N-VA Ranst is. 

  onze gemeente met het project ‘Ranst 2030’ onder 
andere haar CO2-uitstoot met 40 procent wil 
verminderen? De gemeente wil zich ook voorbereiden 
op het nieuwe klimaatplan.

www.n-va.be/ranst
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


