
 
 
 

 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd N-VA de grootste 

partij. De Ranstenaar had gekozen voor verandering, maar zowel Open 

Vld als CD&V weigerden met N-VA te praten.   

 

Dit mag zich niet herhalen.  

Laat uw stem horen en kies voor N-VA op 14 oktober 2018. 

 

 
 

 

 Wist je dat in de periode januari 2013 tot en met augustus 2018 het college van burgemeester en schepenen 223 

maal samen kwam. In totaal moest Open VLD schepen Roel Vermeesch 192 maal de vergadering verlaten, 

burgemeester Lode Hofmans 53 maal, CD&V schepen Tine Muyshondt 34 maal en CD&V schepen Fernand 

Bossaerts 17 maal wegens belangenconflicten. 

 Wist je dat de doortrekking van het Safipad van Broechem naar Oelegem langs het golfterrein reeds 10 jaar in de 

realisatiefase zit. Er is echter nog steeds geen spoor van het fietspad te zien.  

 Wist je dat in de verkaveling Schuurblok in Oelegem de verlaten bedding van de Vrieselbeek, eigendom van de 

gemeente, gratis werd overgedragen aan de verkavelaar voor het creëren van 5 extra loten bouwgrond. Ons 

voorstel om een billijke vergoeding van 12.987,00€ aan te rekenen werd verworpen door Open Vld en CD&V. 

 Wist je dat in oktober 2014 burgemeester Lode Hofmans zei dat de Nieuwe Maasweg tussen het rond punt en het 

industrieterrein in Oelegem er sowieso zou komen. Het Agentschap Natuur en Bos verwierp het voorgestelde tracé 

en het college heeft de vergunningsaanvraag ingetrokken. De volledige procedure moet overgedaan worden.  

 Wist je dat de vluchtheuvels in de Ranstsesteenweg werden weggenomen en hierdoor 60.000,00€ verspild werd 

zonder dat er eerst een beslissing genomen werd om de structurele problemen van de hele Ranstsesteenweg op 

te lossen.  

Een kritische terugblik op zes jaar Open Vld / CD&V gemeentebestuur  
Een aantal feiten die N-VA Ranst vanuit de oppositie aan de kaak heeft gesteld  

Waarom kiezen voor N-VA een stem is vóór Ranst 



 
 

 Wist je dat naar aanleiding van het project Molenveld in Ranst, waarbij er 135 appartementen zouden gebouwd 

worden, burgemeester Lode Hofmans geen advies wou vragen aan de Gecoro omdat dit een vertraging voor de 

bouwpromotoren zou teweeg brengen. 

 Wist je dat 770 handtekeningen de vraag voor een enkelrichtingsstraat in de Lievevrouwestraat ondersteunden.  

Schepen voor Verkeersveiligheid Tine Muyshondt was niet onder de indruk van deze handtekeningen en schepen 

van openbare werken en mobiliteit Fernand Bossaerts zei dat er verder gewerkt zou worden aan de plannen met 

behoud van de twee rijrichtingen.  

 Wist je dat in mei 2015 het college gesprekken voerde om de gemeentelijke lagere School 'De Knipoog' over te 

dragen aan de vrije basisschool Annuncia. Door onze tussenkomst werd dat voorkomen. Mede onder druk van 

ouders en leerkrachten werd onze oproep voor het behoud van de gemeenteschool en voor de inrichting van de 

kleuterklassen uiteindelijk gevolgd.  

 Wist je dat twee brieven voldoende waren om een tractorsluis te plaatsen tegen sluipverkeer in de Kantonbaan 

zonder dat er verkeerstellingen werden uitgevoerd. Terwijl op andere plaatsen met veel sluipverkeer de klachten 

van de burgers genegeerd worden.  

 Wist je dat bij de heraanleg van de Lievevrouwestraat geen gescheiden riolering werd voorzien. De straat zal 

terug opengebroken moeten worden.  

 Wist je dat dit gemeentebestuur al meer dan 10 voetwegen heeft afgeschaft. Deze wegen vormen een recreatieve 

troef voor onze gemeente en moeten behouden blijven. Hierdoor is het overduidelijk dat Open VLD en CD&V het   

niet ernstig meent met de opwaardering van trage wegen. 

 Wist je dat het college beslist heeft, tegen het advies van de Documentatieraad, om de site van de dancing 

Zwartezee / Barclès een nieuwe naam te geven namelijk het 'Hof van Emblehem' enkel en alleen om een 

projectontwikkelaar ter wille te zijn.  

 Wist je dat het gemeentebestuur de vraag van de bewoners en het advies van de verkeerscommissie om de 

Mollentstraat definitief af te sluiten ter hoogte van de N14 genegeerd heeft. Dit toont aan dat dit 

gemeentebestuur niet begaan is met de veiligheid van de fietsers en hier sluipverkeer blijft tolereren. 

 Wist je dat het college beslist heeft om geen éénrichtingsverkeer in de Oudstrijdersstraat in te voeren omdat de 

Lijn niet akkoord is gegaan. Sinds wanneer beslist De Lijn over de inrichting van de straten in Ranst?  

 Wist je dat er niet opgetreden werd na het plaatsen zonder vergunning van een bouwkraan in de 

Pertendonckstraat. De onveilige situatie voor de weggebruikers was blijkbaar geen probleem.  

 Wist je dat de totaliteit van de omgevingswerken aan de nieuwe gemeentelijke magazijnen een pak duurder zal 

uitvallen dan het geraamde bedrag. Er was een bedrag van 356.000 euro voorzien maar op de offerte van de 

aannemer stond een bedrag van 620.000 euro.  

 Wist je dat er voor de aanpassingswerken Den Boomgaard, Krejoel en het seniorenlokaal een budget van 

147.000€ was voorzien maar door het opsplitsen van de werken de prijs naar 224.500€ gestegen is en dat 

schepen voor gebouwen Roel Vermeesch bij hoog en bij laag beweerde dat er geen verhoging van het budget was.  

 Wist je dat het dubbelrichtingsfietspad in de Van den Nestlaan kan aangelegd worden zonder dat er één boom 

moet gekapt worden en zonder dat er onteigeningen moeten gebeuren. Wij vroegen om het plan aan te passen om 

ervoor te zorgen dat de veiligheid van de fietsers gegarandeerd blijft. Het huidige bestuur is niet bereid om ons 

voorstel te onderzoeken en gaat verder met de onnodige kaalkap op de Van den Nestlaan. 

 

Zijn dit allemaal toevalligheden of heeft het te maken met vriendjespolitiek, belangenvermenging  

en zelfbedieningspolitiek … 18 jaar dezelfde burgemeester aan de macht heeft als gevolg dat  

de “ons kent ons” mentaliteit binnengeslopen is in de politiek. 



 
 

Onze belangrijkste speerpunten zijn: 
   

 Mobiliteit. Wij investeren in veilige infrastructuur: meer en betere fietspaden, aangepaste schoolomgevingen en 

een weginrichting die aangepast is aan het verkeer. 

 Ruimtelijke ordening. Wij staan voor een duidelijk en krachtdadig beleid dat zorgt voor een ruimtelijke ordening 

die de schaarse open ruimte vrijwaart. Grote projecten worden vooraf getoetst aan de draagkracht van de buurt, 

de verkeersveiligheid, verkeersdoorstroming, bereikbaarheid en inpassing in de omgeving. 

 Leefmilieu. Wij hanteren het principe: de vervuiler betaalt. 

 Handhaving. Wij geloven in een doordacht lik-op-stukbeleid via een Gemeentelijk Administratief Sanctie 

reglement (GAS) om straffeloosheid en het gevoel van onveiligheid bij de burger aan te pakken. 

 Sociaal beleid. Wij laten niemand aan zijn lot over en voeren een geïntegreerd sociaal beleid. 

 Woonbeleid. Wij zorgen voor betaalbare en aangepaste woningen voor onze jongeren, gezinnen en senioren.  

 Onderwijs. Wij staan erop dat de gemeente in de toekomst een belangrijke aanbieder van basisonderwijs blijft.  

 Vrije tijd. Wij ondersteunen het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk, de buurt- en wijkwerking, de 

jeugdwerking en het culturele en sportieve aanbod in de gemeente. 

 Jeugd. Wij luisteren naar de visie van de jeugd en helpen mee aan de verwezenlijking van hun actiepunten. 

 Algemeen bestuur. Wij focussen op de kerntaken van het gemeentebestuur en durven daarbij ruimte geven aan 

de burgers om zelf initiatief en verantwoordelijkheid op te nemen om projecten samen tot een goed einde te 

brengen binnen het voorziene kader. Samen kunnen we de gemeente uit bouwen tot een aangename en 

dynamische leefomgeving. 

 

Wij zijn van oordeel dat: 
    

 alle Ranstenaren recht hebben op een gelijke behandeling door het gemeentebestuur. 
 de stem van de Ranstenaar moet weerklinken in het gemeentehuis. 
 de Ranstenaar vooraf moet betrokken worden bij beslissingen door echte inspraak. 
 de Ranstenaar recht heeft op een duidelijk beleid met eenvoudige regels die voor iedereen gelijk zijn en door 

iedereen moeten nageleefd worden. 

 

Dit kan veranderen wanneer U kiest voor verandering 

stem voor Ranst en kies voor N-VA 

Kies voor een nieuwe frisse wind in het bestuur van uw gemeente 

N-VA Ranst rekent op uw steun. U kunt rekenen op onze inzet!  



 

  N-VA Ranst     -     webstek : http://www.n-va.be/ranst 


