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RANST
Nieuwjaarsreceptie

AGENDA
VRIJDAG

12
DECEMBER

Ronde door
Vlaanderen in
Antwerpen

Onder het motto
Kracht van Verandering, motor van
Vooruitgang
organiseert de N-VA in december een
Ronde door, maar vooral een Ronde
voor Vlaanderen. In Antwerpen lichten partijvoorzitter Bart De Wever,
vice-eersteminister Jan Jambon en
minister Johan Van Overtveldt het
Vlaamse en het federale regeerakkoord toe. Als N-VA-lid bent u welkom op vrijdag 12 december om
20 uur in de Zuiderkroon in Antwerpen (Vlaamsekaai 81). De toegang is
gratis.

23 JANUARI 2015
Polyvalente zaal van Den Boomgaard,
Antwerpsesteenweg 57, 2520 Broechem/Ranst.

2014

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

Nieuwjaarsfeest
N-VA Nationaal

ZATERDAG

10

Op zaterdag 10
JANUARI
januari organiseert
2015
de N-VA haar jaarlijks nieuwjaarsfeest voor alle
leden. Ook deze keer zal het feest
plaatsvinden in Flanders Expo in
Gent. Iedereen welkom vanaf
19.30 uur

ZONDAG

11

Nieuwjaarsreceptie
gemeente Ranst

De Nieuwjaarsreceptie voor de
inwoners van
Ranst gaat door
in Den Boomgaard van 9:00 uur tot
13:00. Uw N-VA raadsleden heten u
van harte welkom.

JANUARI
2015

www.n-va.be/ranst

Wij nodigen alle Ranstenaren uit op onze N-VAnieuwjaarsreceptie op vrijdag 23 januari 2015 om
20 uur in de polyvalente zaal van Den Boomgaard in
Broechem.
2014 is een bewogen jaar geweest. Zowel in het Vlaams Parlement als in het federaal
parlement hebben N-VA-ministers belangrijke bevoegdheden verworven.
In Ranst wordt er meer en meer rekening gehouden met de stem van de N-VA,
zowel in de gemeenteraad als in de OCMW-raad. Als oppositie controleren wij het
gemeentebestuur en gebruiken wij alle middelen om ervoor te zorgen
dat de wettelijke regels worden toegepast. Onze interpellaties zijn
steeds sterk geargumenteerd. Deze werkwijze heeft ervoor gezorgd
dat de N-VA-raadsleden het respect van de collega gemeenteraadsleden hebben kunnen afdwingen.
Vergezeld van een hapje en een drankje willen wij
samen met u de resultaten van 2014 overlopen en het
glas heffen op een voorspoedig 2015.

GASTSPREKER
Wij hebben ook gezorgd voor een interessante
gastspreker. Luk Lemmens is de eerste gedeputeerde
van de provincie Antwerpen.
De provincie staat ter discussie. Vele vragen dringen zich
op. Verdwijnt de provincie? Waarom een nieuw provinciehuis? Wat bedoelt men met de ontvoogding van de stad
Antwerpen? Wat betekent dit voor Ranst en het provinciaal domein Vrieselhof?
Luk Lemmens is de man die van op de eerste rij de hele
evolutie nauwlettend volgt. Hij is dan ook de persoon bij
uitstek die antwoord kan geven op deze actuele vragen.
Nog een reden om op vrijdag 23 januari 2015 naar onze
nieuwjaarsreceptie te komen.
Iedereen is van harte welkom vanaf 20 uur, lid of geen lid.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

NIEUWS UIT
OCMW-RAADDE

(Te) grote werken in Emblem?
De CD&V-Open Vld-meerderheid
wil het LOI (Lokaal Opvang Initiatief) in Emblem renoveren. Men wil
er elf kamers voorzien, bestemd als
doorgang- en opvanghuis voor asielzoekers. De N-VA stemde tegen de
plannen. “Te onduidelijk, onvoldoende doordacht, waarschijnlijk te
duur en te groot voor Emblem.”
De huidige meerderheid van CD&V
en Open Vld schreef 300 000 euro in
voor de renovatie van het LOI (Lokaal
Opvang Initiatief) in Emblem (voormalige bib). Dat cijfer bleek iets te optimistisch ingeschat, want de laatste
OCMW-raad werd dit bedrag reeds
opgetrokken tot 500 000 euro.
De bestemming? Elf kamers en een
aantal gemeenschappelijke voorzieningen, bestemd als doorgang- en op-

de afweging gemaakt tussen de vooren nadelen van een dergelijke, geconcentreerde opvang op één locatie,
vroeg N-VA-OCMW-raadslid Leen
Baeten? Kan bij dergelijke budgetten
niet beter een volledige (ver)nieuwbouw overwogen worden in plaats
van een renovatie opperde collegaraadslid Erik Fossez?
vanghuis voor asielzoekers. De benedenruimte zou een multifunctionele
ruimte moeten worden.
De N-VA had enkele ernstige vragen
en bedenkingen: waarom een uitbreiding van 5 naar 11 opvangruimten
voor het LOI? Is het de bedoeling dat
alle kandidaat-vluchtelingen van
Ranst uiteindelijk in Emblem terechtkomen? Hebben Open Vld en CD&V

De N-VA stemde als enige tegen de
huidige plannen voor deze renovatie
wegens te onduidelijk, onvoldoende
doordacht, hoogstwaarschijnlijk te
duur en te groot voor Emblem-dorp.
Eén lichtpuntje misschien? Als er inderdaad 11 LOI-opvangplaatsen zouden komen in Emblem, zal men
misschien ook de buslijnen terug uitbreiden?

N-VA redt behoud warme maaltijden en persoonlijke-alarm-toestellen
De CD&V-Open Vld-meerderheid stelde vorig jaar dat zij de
verdeling van warme maaltijden en het voorzien van PAStoestellen (Persoonlijke Alarm Toestellen) via het OCMW,
voor onze ouderen en zieken, wou stopzetten.
OCMW-raadslid An Willems drong er sterk op aan om deze
systemen te behouden als extra zorg en service van het OCMW
voor onze ouderen en zieken. Na een interne bevraging, gaven
ook de diensten van het OCMW zelf het advies om deze systemen te behouden. Weliswaar tegen betaling van een meerprijs voor de bedeelde maaltijden en een maandelijkse bijdrage
van 12 euro voor de PAS-toestellen.
OCMW-raadslid Guido Wittocx is erg tevreden dat de meerderheid het advies van N-VA Ranst gevolgd heeft om de
PAS-toestellen en de bedeling van de warme maaltijden te behouden.

Wist je dat …
… er voor de verbouwing van de bibliotheek in Ranst
288 000 euro wordt uitgegeven maar dat er voor de vervanging van het vast tapijt, dat er al 14 jaar ligt, geen geld is?
… het college een perceel grond aan het Alliers in alle
stilte wou verkopen aan een ‘toevallige’ geïnteresseerde?
Dat de N-VA hier een stokje heeft voorgestoken en dat nu
iedere burger een bod kan doen?
… de N-VA voorstander is voor het openstellen van onze
kerken voor niet- liturgische culturele activiteiten, maar
dat de kerken in Ranst in de eerste plaats moeten dienst
doen als gebedshuis?

ranst@n-va.be

… de schepen van Parken en
Plantsoenen enkel onderhoudsintensief gazon beschouwt als
groen en dat daarom de kosten
van het onderhoud blijven stijgen?
Van de onderhoudsvriendelijke
alternatieven zoals een bloemenweide heeft hij blijkbaar nog niet gehoord.
… de Lierse Huisvestingsmaatschappij de gronden aan de
watertoren in Ranst heeft gekocht voor 1 050 000 euro met
het oog op de realisatie van een sociaal woonproject?

GIA - GEMEENTERAADSLEDEN IN ACTIE

Wegnemen verkeersdrempels Ranstsesteenweg: 60 000 euro verspild
In de gemeenteraad van 9 september
werd de uitgave van 60 000 euro voor
het wegnemen van de verkeersdrempels door de oppositiepartijen weggestemd. Op de volgende gemeenteraad werd dit punt zonder enige aanpassing terug ter goedkeuring voorgelegd. Als voorbeeld van ‘goed
bestuur’ kan dit wel tellen.
N-VA-gemeenteraadslid Lutgart Van
Dessel herhaalde dat een uitgave van
60 000 euro voor het wegnemen van de
verkeersdrempels onaanvaardbaar is.

Zij voegde daaraan toe dat de N-VA de
onvrede van de buurtbewoners begrijpt wanneer we moeten vaststellen
dat dit gemeentebestuur 60 000 euro
verspilt voor deze werken enkel en alleen om snelheidsovertreders op een
wettelijk manier te kunnen beboeten,
zonder dat er eerst een beslissing genomen wordt om de structurele problemen van de hele Ranstsesteenweg
op te lossen.
De N-VA stemt consequent tegen de
verspilzucht van deze coalitie.

Parkeerproblematiek in onze dorpskernen
N-VA-gemeenteraadslid Jan Dillen vroeg om bij het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van meergezinswoningen
het aantal autostaanplaatsen te verhogen naar 1,5 of 2 garages per wooneenheid. Zo voorkomt men nog grotere parkeerproblemen. De burgemeester reageerde alvast positief op het N-VA-voorstel.
De laatste tijd worden er regelmatig aanvragen ingediend voor het bouwen
van meergezinswoningen in onze dorpskernen. De N-VA is uiteraard ook
voorstander voor de inbreiding van onze woonkernen, zonder afbreuk te
doen aan het landelijk karakter van onze gemeente. De keerzijde van de
medaille is, dat dit voor parkeerproblemen zorgt in de kernen want iedereen wil haar of zijn voertuig binnen loopafstand geparkeerd zien staan.

Brug Jozef Simonslaan (brug Oelegem II): onduidelijkheid troef
In de gemeenteraad ontspon zich een hevige discussie
over de brug Oelegem II. Het studiebureau Mintnv
onderzoekt welke verschillende flankerende maatregelen nodig zijn om het afschaffen van de brug te
rechtvaardigen. De N-VA betreurt het dat er een hoorzitting heeft plaatsgevonden vooraleer alle elementen
onderzocht werden.
Er is alleszins nog onduidelijkheid troef. De burgemeester
zei dat de weg tussen het rond
punt en het industrieterrein er
sowieso zal komen. De bevoegde schepen van zijn kant
zei dat de weg er misschien zal
komen. De N-VA vroeg zich af
wat er nu dan nog onderzocht
wordt door Mintnv, maar daar
wou de schepen niet op antwoorden.

www.n-va.be/ranst

Het gemeentebestuur liet uitschijnen dat enkel de gemeenteraad bevoegd is om het initiatief te nemen voor
een volksraadpleging. Met de wettekst in de hand
toonde N-VA-raadslid Johan De Ryck aan dat dit niet
waar was. Iedere burger kan het initiatief nemen en een
vraag opstellen voor een volksraadpleging mits het voorleggen van voldoende handtekeningen. Enkel en alleen
de beslissing of de volksraadpleging al dan niet zal doorgaan is de bevoegdheid van
de gemeenteraad. Als democratische partij zal de N-VA
elk verzoek voor een volksraadpleging steunen.

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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