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RANST
WAAR IS DE GLASBOL? HIÉR IS DE GLASBOL!
Wij wensen iedereen
een deugddoende en zonnige
vakantie. Wil je ons bezoeken?
Slechts één adres:
www.n-va.be\ranst

Brug van Oelegem
Te laat? Te kort? Te weinig?

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

De nieuwe brug over het Albertkanaal in Oelegem ligt al een maand
klaar op de oever. Oorspronkelijk
moest dit kunstwerk begin juni geplaatst worden. Volgens de projectleider is de plaatsing uitgesteld tot
het weekend van 24 en 25 augustus
omdat er nog wat aangepast en
gecontroleerd moet worden.
Wij stellen ons over deze vertraging
net dezelfde vragen als u:
• Waarom te laat?
• Hoezo te kort?
• Geld te weinig?
• Wat wordt er aangepast?
• Welke bijkomende werken voert
de aannemer nu uit?

De huidige coalitie heeft nog steeds geen beleidsvisie voor deze legislatuur.
Het gevolg? Allerlei wanordelijke beslissingen. De vaudeville over de glasbollen aan de Jozef Simonslaan is daar een goed voorbeeld van.
Een bewoner van een appartement
vindt dat er voor haar deur geen
glasbollen meer mogen staan. Daarop
beslist het college van burgemeester
en schepenen om de glasbollen te
verplaatsen naar de overkant van de
straat.
De technische dienst legt een sokkel aan
om de glasbol op te plaatsen. Onmiddellijk reageert de syndicus van het
gebouw aan die kant van de straat. Het
college beslist om de vorige beslissing
te vernietigen en de glasbol definitief te
laten verwijderen.
Daarop vernietigt Igean de beslissing
van het college. Maar de glasbollen
worden toch weggehaald. De volgende
dagen regent het klachten bij de milieudienst. De meer dan 1 500 omwonenden
vinden ‘hun’ glasbollen immers niet
terug.
Het college beslist vervolgens de
glasbollen tijdelijk op de privé-parking
van ‘Den Bol’ te plaatsen, net naast het
fietspad. Maar een definitieve
beslissing heeft het college nog niet
genomen. Binnenkort kunnen we dus
terug op zoek naar de glasbollen.
Een duidelijk beleidsplan had deze
poespas in ieder geval kunnen voorkomen!

www.n-va.be/ranst

DENKEN.DURVEN.DOEN.

NIEUWE VERMAGERINGSKUUR, U AANGEBODEN DOOR HILDE CREVITS

De trilwegen van Ranst
Heeft u de putten in onze wegen al
aan den lijve ondervonden? Als u
over de gewestwegen rijdt aan de
toegelaten snelheid van 70 km/uur,
dan wordt niet alleen uw wagen
maar ook uzelf - en de inzittenden letterlijk door elkaar getrild. Een
nieuwe vermageringskuur?
Regelmatig vraagt N-VA Ranst om de
gewestwegen eindelijk te herstellen.
Op een van onze vragen kregen we
recent het volgende antwoord:
“Vlaams minister Hilde
Crevits heeft uw mailbericht
in goede orde ontvangen en
met aandacht doorgenomen.
De minister dankt u voor de
doorgestuurde informatie en
nam nota van uw standpunt.
Het dossier werd ter aftoetsing en voor verdere opvolging overgemaakt aan de
betrokken raadgever.”

Nog lachwekkender wordt het wanneer wij de betrokken raadgever om
een reactie vragen:
“Wij zijn ervan op de hoogte
gesteld dat het Agentschap
Wegen en Verkeer in opdracht
van de bevoegde minister is
belast met het beantwoorden
van uw vragen. Wij wensen u
daarvan goede ontvangst.”
Is er al uitzicht op herstellingswerken? Neen, maar
de minister heeft wel de
opdracht gegeven om tientallen borden te plaatsen
langs de gewestwegen die
duidelijk aangeven waar de
trilzones starten.
Wij wensen u alvast veel
trilplezier.

Feestpremie voor bewoners van het Lokaal Opvanginitiatief
De islamitische bewoners van het LOI (Lokaal Opvanginitiatief) in
Ranst hebben volgens het huishoudelijk reglement recht op een jaarlijkse premie van 15 euro naar aanleiding van het Suikerfeest (voor
moslims). Discriminatie, vond de N-VA. Onze OCMW-afgevaardigden stelden daarom voor de feestpremie toe te kennen aan alle
inwoners van het LOI.
De N-VA stelde voor om de premie uit te keren aan alle inwoners - los
van godsdienst, afkomst of nationaliteit. Zo blijft deze kleine feestpremie niet enkel voorbehouden voor één godsdienst of overtuiging.
Na onze opmerkingen op de raad werd het reglement aangepast: in de
toekomst zullen alle bewoners van een LOI in Ranst recht hebben op
deze feestpremie.

Wist je dat
… het gemeentebestuur geen geld
heeft om personeel
te vervangen maar
wel 45 000 euro
opzij heeft gezet
voor de vernieuwing
van de webstek?

ranst@n-va.be

… de burgemeester (Open Vld)
het budget voor de renovatie
van de bibliotheek in Ranst
geschrapt heeft, en dat de
schepen (CD&V) hier niets
van wist?
… wij op 11 juli onze enige
echte nationale Vlaamse
feestdag hebben gevierd, en
dat wij als dank voor het

uithangen van de Vlaamse Leeuw
weer een honderdtal gele rozen
hebben uitgedeeld?
… wij u nu reeds uitnodigen om op
17 november te komen genieten
van onze overheerlijke spaghetti?

GIA … Gemeenteraadsleden in Actie!
De uitbreiding van een glasbouwbedrijf in Ranst:
alleen onder voorwaarden

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)
‘Zonevreemde bedrijven - fase 1’

Het college had, zonder bijkomende voorwaarden,
gunstig advies verleend voor de uitbreiding van een serre
aan de Broederlozestraat van 1,4 naar 6,5 hectare.

De N-VA nam het geklungel van achtereenvolgens de
Gecoro, van een gemeenteraadslid én van een schepen op
de korrel.

Mede door de tussenkomst van de N-VA via de provincie
werden volgende voorwaarden opgelegd:
• tussen 19 uur ’s avonds en 7 uur ‘s morgens is het
gebruik van verlichting verboden;
• ten zuiden van het bedrijf komt er een beplante bufferzone van 2 900 vierkante meter;
• er mag geen bijkomende bedrijfswoning worden
gebouwd omdat er in het verleden al twee woningen
zijn afgesplitst van dit bedrijf. Zo zijn er al twee zonevreemde woningen ontstaan. Dat is niet aanvaardbaar
in agrarisch gebied.

• In het dossier dat de N-VA op 12 april had ontvangen,
ontbrak het advies van de Gecoro omdat … die nog geen
advies had opgesteld. Hierdoor kon de N-VA haar
toezichtstaak niet uitoefenen.

Verkavelingsaanvraag Dorpsstraat in Emblem
De N-VA heeft bewijzen dat de gronden in de Dorpsstraat
vroeger gebruikt werden als stortplaats. De schepen
(CD&V) bevestigde dat er inderdaad percelen op de lijst
van OVAM voorkwamen en dat dit vermeld zal staan in
de notariële akte die de koper ondertekent.
De N-VA waarschuwt dat het niet duidelijk is welke stoffen er werden gestort. De verkavelaar wordt bovendien
niet verplicht om een bodemanalyse te laten uitvoeren.

Bomenwijk in Ranst zonder bomen
De werken in de Berkenlaan en in een klein deel van de
Dennenlaan zijn gestart. Wij vroegen het college of de
heraanplanting van de 162 bomen zal gebeuren, zoals
beloofd werd in oktober 2012.

• Bij de bespreking van het
RUP werd een gemeenteraadslid (CD&V) in het
verslag vermeld als
stemgerechtigd lid. Maar
… volgens de Vlaamse
codex mogen gemeenteraadsleden geen lid zijn
van de adviesraad.
• Mogelijke belangenvermenging tussen schepen
Tine Muyshondt (CD&V)
en de bedrijven
Muyshondt nv en
Gerona nv, waarvoor een
deel van dit RUP werd
opgemaakt, verhinderde
de betrokken schepen
niet om bij de bespreking
van dit punt de zitting bij
te wonen.
De N-VA vroeg de schepen om de zitting te verlaten in het
belang van de betrokken bedrijven. Als zij de zaal niet zou
verlaten, kon de stemming immers ongeldig verklaard worden. Mogelijk moest dan de hele procedure van het RUP
worden overgedaan. De heropstart van de procedure zou
de gemeente 50 000 euro kosten.
De zitting werd opgeschort en de fractievoorzitters van alle
partijen gingen samen overleggen. Nadat wij hadden
verzekerd dat het ons enkel ging om de correcte toepassing
van de reglementen en niet om de verwerping van het
RUP werd de zitting heropend en verliet schepen Tine
Muyshondt de zitting. In het belang van de betrokken
bedrijven en om bijkomende kosten te voorkomen, heeft
de N-VA vervolgens het RUP mee goedgekeurd. Zo toont
de N-VA alvast aan dat ze constructief wil meewerken aan
het beleid in Ranst.

De bevoegde schepen (Open Vld) antwoordde dat over
de heraanplanting van de bomen nog verder moest
nagedacht worden ...

www.n-va.be/ranst

ONZE WELVAART STAAT OP HET SPEL

Confederalisme is dé sleutel voor verandering
Ben Weyts
De federale politiek werkt deprimerend.
Niets geraakt nog hervormd,
niets geraakt nog vooruit.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 42 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Floor en Gust
© Anne Deknock

Nochtans bestaat er in Vlaanderen
een ruime consensus over de weg uit de crisis:
verlaging van de loonlasten, minder
overheidsuitgaven, minder belastingen.
De Vlamingen botsen echter op de PS en co.

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU
Wil u sociaal-economische hervormingen? Wil u
verandering? Dan moeten we overstappen naar
een confederaal model. In plaats van elkaar te
blokkeren, kunnen we de basisbevoegdheden
beter overhevelen naar de deelstaten. Vlamingen
en Franstaligen kunnen beter samen beslissen op
welke domeinen ze best samenwerken. Niet langer
omdat ze moeten, maar omdat ze willen.

Ben Weyts:
“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

CONFEDERALISME. HET ENIGE ALTERNATIEF VOOR DI RUPO II
Als we ons lot in eigen handen kunnen nemen, kunnen we eindelijk vooruit geraken.
Het alternatief is een regering-Di Rupo II. Nog eens vijf jaar blokkeringen.

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.

Als we onze welvaart en ons welzijn willen veiligstellen, is nog eens een regering-Di Rupo geen optie meer.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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