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RANST
ZONDAG

Lente-ontbijt

28
april

N-VA Ranst nodigt u
uit op haar
voorjaarsontbijt op
2013
zondag 28 april,
vanaf 09.30 uur, in de
parochiezaal in Oelegem. De
uitgelezen kans om uw N-VAmandatarissen te spreken en in een
gezellige sfeer te genieten van een
uitgebreid ontbijtbuffet tegen een
zeer zachte prijs. Voorinschrijven
via ranst@n-va.be of via
0473 677 577 of 03 384 18 09.

Wil je op de h
oogte
blijven van w
at we allema
al doen?
Surf naar onz
e webstek
www.n-va.be
\ranst
en schrijf je in
op onze nieu
wsbrief
via Contact.

GESPREK TUSSEN VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER
N-VA Ranst naar een vaste, hogere waarde in onze gemeentepolitiek
Guido: Dag Pascal, wie ben je en wat bracht je ertoe om
voorzitter te worden van onze afdeling?
Pascal: Ik ben Pascal Geets maar de meeste mensen
noemen me Joske, getrouwd met Lesly Hendrickx en
fiere papa van Chelsea en Levi. Ik verdien mijn brood als
kermiskramer. Mijn N-VA-verhaal begint eigenlijk een
viertal jaar geleden. Ik werd politiek bewuster en kreeg
op een bepaald moment een persoonlijke uitnodiging
PASCAL GEETS
van de vorige voorzitter Minneke de Ridder. Toen was
Voorzitter
mijn trein vertrokken. Korte tijd later werd ik ook
gevraagd om kandidaat te worden voor de
gemeenteraadsverkiezingen en zo kwam ik in een hele
leuke gedreven groep terecht. Ik geraakte jammer
genoeg niet verkozen. Ik wou mijn engagement echter
verder zetten en besloot een gooi te doen naar het
voorzitterschap. Op 15 maart 2013 jongstleden werd ik
als voorzitter verkozen. Op dezelfde avond ben jij,
Guido als ondervoorzitter verkozen. Waar wil jij
komende drie jaren je klemtoon leggen?

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

Guido: Ik ben geen dossiervreter en geen technocraat,
maar een persoon die open staat voor dialoog. Iedereen
GUIDO WITTOCKX
Ondervoorzitter
kan bij mij zijn woordje komen doen en ik vertaal dat
graag verder naar de groep. Mijn deur staat altijd open, om
het zo maar eens te zeggen. Ik probeer altijd de standpunten van verschillende
groepen te verzoenen met elkaar.
Pascal: Perfecte eigenschappen voor een ondervoorzitter, dus! Samen met onze
afdeling heb ik het gevoel dat we nu fantastische dingen kunnen gaan doen.
Zoals een constructieve oppositie voeren met onze negen gemeenteraadsleden
en onze vier OCMW-raadsleden. Volgend jaar zijn er nationale verkiezingen.
Wie weet welke uitdagingen we nog op ons bord krijgen.
Guido: Onze partij is geen partij van kliekjes maar een toffe, hechte en
samenwerkende groep die er is voor elke inwoner van onze gemeente.
Pascal: Ik wil er, samen met jou, alles aan doen om met deze geweldige groep
leuke en waardevolle dingen te doen maar vooral om te groeien.

www.n-va.be/ranst
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Uw N-VA-mandatarissen
Lutgart Van Dessel

Johan De Ryck

Leen Baeten

lutgart.vandessel@n-va.be

johan.deryck@n-va.be

leen.baeten@n-va.be

• Gemeenteraadslid
• Politieraadslid

• Fractieleider
gemeenteraad
• Gemeenteraadslid
• Politieraadslid

• Erfgoed - Monumenten en documentatie
• Burgerzaken/Burgerlijke stand
• Cultuur
• Streekontwikkeling/intergemeentelijke dossiers

• Financiën,
• Milieu, afval en duurzame ontwikkeling, groen
• Patrimonium/Gebouwen, Personeel

• Fractieleider OCMW-raad
• OCMW-raadslid
• Gemeenteraadslid
• Lid van bijzonder comité
voor de sociale dienst
•Senioren • Integratie

Sylvain Raeymaekers

An Willems

Jan Dillen

sylvain.raeymaekers@n-va.be

an.willems@n-va.be

jan.dillen@n-va.be

• Gemeenteraadslid
• Politieraadslid
• N-VA-woordvoerder
politieraad

• Gemeenteraadslid

• Gemeenteraadslid

• Politie - veiligheid
• Verkeersveiligheid
• Asielcentrum

• Onderwijs
• Kinderopvang
• Ontwikkelingssamenwerking

• Lokale Economie
• Landbouw
• Brandweer

Jörg Welz

John Oliviers

Patrik Teurfs

jorg.welz@n-va.be

john.oliviers@n-va.be

patrik.teurfs@n-va.be

• Gemeenteraadslid

• Gemeenteraadslid

• Gemeenteraadslid
• Politieraadslid

• Jeugd - speelpleinwerking
• Sport
• Bibliotheek
• Markten en feestelijkheden

• Openbare werken
• Ruimtelijke Ordening

Minneke De Ridder
minneke.deridder@n-va.be

• Mobiliteit
• ICT/Communicatie
• Toerisme

Erik Fossez
Guido Wittocx

erik.fossez@n-va.be

guido.wittocx@n-va.be
• OCMW-raadslid
• Lid van het Vast Bureau
• Afgevaardigde in de
algemene vergadering
van KINA pv
• Federaal parlementslid

• OCMW-raadslid
• Lid raad van bestuur van
Sociaal verhuurkantoor
De Woonkans vzw

• OCMW-raadslid
• Lid van de algemene
vergadering van
Sociaal verhuurkantoor
De Woonkans vzw

OCMW-Ranst … en onze mandatarissen
Vier N-VA-verkozenen namen een mandaat op in de OCMW-raad van Ranst. Minneke De Ridder zal bovendien de
vergaderingen van het vast bureau (administratie, beheer, personeel, …) opvolgen, Leen Baeten het bijzonder comité
voor de sociale dienst (voor de opvolging van concrete dossiers), en Erik Fossez en Guido Wittocx op hun beurt de
vergaderingen van het sociaal verhuurkantoor “De Woonkans”.
Daarnaast zijn onze vier mandatarissen vooral actieve leden van de OCMW-raad. In deze functie zullen ze het sociale
beleid van onze gemeente opvolgen en bijsturen waar mogelijk. Zij zijn ook een aanspreekpunt voor iedereen met een
vraag rond de werking of de diensten van het OCMW.
U kan steeds ook bij onze N-VA-mandatarissen terecht voor meer informatie.
Erik Fossez

ranst@n-va.be

GIA (Gemeenteraadsleden In Actie)
De N-VA vloog er tijdens de eerste gemeenteraadszittingen meteen goed in en liet de Open Vld-CD&Vcoalitie meteen merken dat het als grootste partij van
Ranst haar stempel zal drukken op het beleid.
We wezen er tijdens de installatievergadering op dat de
coalitie van Open Vld en CD&V met 6 123 stemmen,
zijnde 45 % van de 13 468 uitgebrachte stemmen, niet de
meerderheid van de inwoners van Ranst
vertegenwoordigde. De huidige coalitie, die weigerde met
de N-VA te praten, heeft 372 stemmen minder dan de
oppositie.
Op de agenda van de gemeenteraad van 21 januari 2013
had de N-VA twee interpellaties ingediend:
1. Snelheidsbeperking tot 50 km/uur gedeelte
Rubenslaan gelegen buiten de bebouwde kom. Op
een gedeelte van de Rubenslaan mag er 90 km/uur
gereden worden. Deze onveilige situatie werd door
ons aangekaart. Door het plaatsen van twee borden
kon dit opgelost worden. Ons voorstel werd
goedgekeurd en de borden zullen eerstdaags geplaatst
worden.
2. Gemeenteraadszitting in het Vrieselhof. Door de vele
ongemakken vinden wij dat er dringend gezocht moet
worden naar een andere locatie voor de
gemeenteraadszittingen. De ruimte is veel te krap voor
de gemeenteraadsleden, de pers zit op een stoel in een
klein hoekje, het publiek moet plaatsnemen in een
aanpalende kamer, er is geen buitenverlichting en door
de trappen kunnen personen met een
beperking de zittingen niet bijwonen.
De burgemeester erkent dat de locatie
niet ideaal is maar volgens hem zijn de
door ons opgesomde ongemakken ‘niet
van fundamentele aard.’

Voor de gemeenteraad van 18 februari 2013 hadden wij
één interpellatie ingediend, maar ter zitting hebben wij
een tweede punt bij hoogdringendheid toegevoegd:
1. Werking flitspalen Antwerpsesteenweg. Wij
interpelleerden de schepen van Verkeersveiligheid
over het feit dat met de flitspalen op de
Antwerpsesteenweg geen snelheidsovertredingen
meer kunnen vastgesteld worden door het ontbreken
van de noodzakelijke wegmarkering. De schepen gaf
toe dat de camera’s al geruime tijd niet meer in
werking zijn. Met verbazing vernamen we eveneens
dat het opnieuw laten werken van deze flitspalen voor
haar geen prioriteit was. Conclusie: snelheidsduivels
hebben vrij spel in Ranst.
2. Onderhoudswerkzaamheden in het
speelbos aan de De Fraulalaan in
Oelegem. Op 18 februari 2013 werden
wij gealarmeerd door buurtbewoners
over de werkzaamheden die
werden uitgevoerd aan het
Speelbos De Fraulalaan zwaar verminkt
speelbos. Alle struiken die
door de gemeente.
tussen de bomen stonden
werden afgegraven. Wij
interpelleerde de schepen van Parken
en Plantsoenen over de zware
beschadiging die aan de biotoop van
dit park werd aangebracht. Hij was
van mening dat het niet nodig was
om de buurtbewoners vooraf te informeren over deze
werken in hun wijk met de redenering dat de
gemeente op haar grond doet wat zij wil. Deze werken
werden uitgevoerd om het park gemakkelijker te
kunnen onderhouden, aldus de schepen. Een zeer
eigenaardige redenering, vermits een grasperk veel
meer onderhoud vraagt dan struiken.
Johan De Ryck

Wist je dat …
… Lutgart Van Dessel dit jaar met de
‘varkenskop van de burgemeester’ weg
is? Zij bracht het hoogste bod uit
tijdens een veiling op de SintAntoniusviering in Millegem.

… de mensen op de vorige bladzijde
door u verkozen zijn en dus ook
beschikbaar zijn voor uw vragen,
ideeën, voorstellen, concrete dossiers,
verduidelijking, … én als
aanspreekpunt voor N-VA Ranst?

Valentijnsactie
Uw N-VA-mandatarissen verdeelden op 14 februari 320 Valentijnzakjes met
chocolade over de verschillende diensten van de gemeente Ranst. Waarom?
Omdat ook deze mensen het verdienen om eens in de kijker te staan. Al te
vaak wordt vergeten dat een gemeentelijke werking draait op het personeel
van administraties, technische diensten, politiediensten, bibliotheek, brandweer,
containerpark, OCMW, …

www.n-va.be/ranst

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.
Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
➦ redding
van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?
Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie
➦ (het
ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten 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
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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