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Veilig thuis in een welvarend Ranst

Tijdens de campagne hebben wij steeds gezegd dat de wil van de 
kiezer gerespecteerd moest worden. Daarom namen we contact 
op met Groen om de eerste gesprekken te voeren. De voorbije zes 
jaar werkten we al goed samen vanuit de oppositie. Nu hadden 
we de mogelijkheid om met 15 zetels op 25 samen een meer-
derheid te vormen. De verkiezingsprogramma’s werden naast 
elkaar gelegd en vergeleken. Het hoeft niet te verbazen dat er veel 
raakvlakken waren en dat beide partijen eenzelfde visie hebben 
op het gemeentelijk beleid. We besloten dan ook om samen een 
coalitie te vormen.

Meteen het goede voorbeeld
De volgende stap was de verdeling van de bevoegdheden en het 
bepalen wie er schepen zou worden. Ook daarbij hebben we de 
keuze van de kiezer gerespecteerd. De kandidaten met de meeste 

voorkeurstemmen werden voorgedragen om een mandaat op te 
nemen. Het huidige schepencollege bestaat uit zeven personen. 
We kozen ervoor om meteen het goede besparingsvoorbeeld te 
geven en het mes te zetten in het aantal schepenen. Het nieuwe 
schepencollege zal vanaf 1 januari bestaan uit vijf personen.

Voltijds burgemeester
Johan De Ryck zal als voltijds burgemeester aan de slag gaan. 
Daarnaast zullen nog twee N-VA’ers in het schepencollege  
zetelen: Leen Baeten en Jan Dillen. Op pagina 2 en 3 stellen  
we alle N-VA-verkozenen aan u voor. 

Wij wensen de 4 671 N-VA-kiezers voor de gemeenteraad en de  
5 552 N-VA-kiezers voor de provincieraad in Ranst te danken 
voor het vertrouwen dat ze ons geschonken hebben.

NIEUWJAARSRECEPTIE

Feest mee met N-VA Ranst!
Vrijdag 18 januari vanaf 20 uur
Den Boomgaard
Antwerpsesteenweg 43
2520 Broechem
Hef samen met de burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden 
en bestuursleden het glas op een voorspoedig en succesvol 2019!

4 671 keer bedankt!

Zondag 14 oktober was een zonnige dag. De Ranstenaren moesten naar de stembus om een nieuwe  
gemeenteraad te kiezen. En ja, u koos voor verandering. Er kwamen twee grote overwinnaars uit de bus:  
de N-VA en Groen. In Ranst heeft de kiezer de kaarten grondig geschud en een duidelijk signaal gegeven.

N-VA Ranst wenst u  
fijne feestdagen!
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Uw N-VA-mandatarissen

Johan De Ryck 
Burgemeester

Bevoegdheden: burgerlijke stand, veiligheid, politie, brand-
weer, personeel, financiën, communicatie, informatica, 
vergunningsbeleid, erediensten, landbouw en plattelands-
beleid, lokale economie en kmo 

“Wij staan klaar om het bestuur in handen te nemen en een 
toekomstgericht beleid voor de gemeente uit te stippelen. 
Met een voltijdse N-VA-burgemeester die dag in dag uit ter 
beschikking staat van Ranst en de Ranstenaar.”

Jan Dillen 
Derde schepen

Bevoegdheden: openbare werken, gebouwen, patrimoni-
um en monumenten

“Iedere inwoner moet zijn plaats kunnen vinden in onze  
gemeente en moet er met een veilig gevoel kunnen 
wonen. Het landelijke karakter van de gemeente moet 
behouden blijven. De politiek staat momenteel nog te ver 
af van de burger. Daar wil ik verandering in brengen.”

Leen Baeten 
Tweede schepen

Bevoegdheden: sociale zaken, senioren, gezinsbeleid,  
gezondheid, ontwikkelingssamenwerking
Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst

“De jarenlange ervaring als OCMW-raadslid was zeer  
leerrijk. Sociale zaken in de ruime zin van het woord  
blijven mij het meeste boeien. Ik ga voor rechtvaardigheid 
en gelijkheid.”

John Oliviers 
Voorzitter van de gemeenteraad

“Veilig thuis in een welvarend Ranst is voor mij geen  
holle slogan. Ik wil daar graag aan meewerken en daar  
nog aan toevoegen ‘en in een goed beheerde open ruimte’. 
Een duidelijk beleid met eenvoudige regels is daarvoor 
noodzakelijk.”

An Willems  
Gemeenteraadslid

“Mijn grootste interesses zijn 
onderwijs, cultuur, kinderopvang 
en uiteraard Millegem. Daar wil ik 
me dan ook volledig voor inzetten 
in de gemeenteraad.”

“Meer inspraak voor de Ranste-
naar en voldoende informatie 
geven over zaken die de burgers 
aanbelangen: daar zal ik mijn 
schouders onder zetten. Ik wil onze 
gemeente mee uitbouwen tot een 
aangename, groene en dynamische 
leefomgeving.”

Guido Wittocx  
Gemeenteraadslid

“Ik ben een zeer sociaal persoon 
en heb een luisterend oor voor  
iedereen, ongeacht afkomst,  
leeftijd en ideeëngoed. De noden 
van de senioren in onze  
gemeente en het bewaren van  
de monumenten en het erfgoed 
zullen mijn aandacht krijgen.”

“In een steeds drukker wordende 
gemeente is verkeersveiligheid 
onze topprioriteit. Ik ijver voor een 
veilig Ranst met meer en betere 
fietspaden, goed onderhouden  
wegen en een aangepaste 
schoolomgeving voor onze  
kinderen en kleinkinderen.”

Erik Fossez  
Gemeenteraadslid

Erika Eeckhout  
Gemeenteraadslid

Zoë Helsen 
Gemeenteraadslid

Sebastiaan Hintjens
Gemeenteraadslid

“Als jongste gemeenteraadslid 
voor de N-VA wil ik vol overgave 
meewerken aan een proper,  
leefbaar en veilig Ranst waar jong 
en oud zich thuis voelen.”

“In de komende bestuursperiode 
leg ik graag extra de nadruk op 
Ranst als pleegzorggemeente, de 
ondersteuning van mantelzorg(ers) 
en een sociaal beleid dat blijvend 
aandacht heeft voor al wie het 
nodig heeft.”



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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