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Beste kiezer,

Als voorzitter van CD&V/WIJRanst bezorg ik u deze folder met meer 
informatie over ons programma.

Het voorbije anderhalf jaar hebben wij ons programma voorbereid. 
Inwoners van onze deelgemeenten werden uitgenodigd in 
gespreksrondes en gaven ons een inzicht in wat leeft en in waar 
mensen belang aan hechten. Daaraan willen wij dan ook in de 
toekomst werken.

Een gemeente of een dorp is nooit af. Steeds ontstaan er nieuwe noden en 
ontwikkelen er zich nieuwe inzichten.  

Die inzichten hebben hun weg gevonden naar ons programma en inspireerden ons om rond 7 
thema’s te werken. Sommige vormen zelfs een rode draad door alle beleidsdomeinen.

In deze folder leest u de samenvatting van onze programmapunten; de volledige versie vindt 
u op onze website www.ranst .cdenv.be 

Verbeteren, verbinden, verzorgen en versterken, het zijn de sleutelwoorden die de basis 
vormen van het ganse programma.

Wij willen de gemeente goed besturen. CD&V/WIJRanst vraagt dan ook uw steun om samen 
met u verder te werken aan een mooi en gezellig Ranst!

Hoe maken CD&V/WIJRanst het verschil?
 Tussen en met mensen werken aan verbondenheid

 Ervoor zorgen dat inwoners zich thuis voelen

 Problemen en projecten kordaat aanpakken

 Langetermijnvisie ontwikkelen

 Inwoners betrekken in grote ontwikkelingen 

Dirk Verbruggen

CD&V/WIJRanst voorzitter
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CD&V/WIJRANST LAAT MENSEN THUISKOMEN

We dromen van dorpen op mensenmaat, waar wonen en mobiliteit op elkaar afgestemd zijn

•  het behoud van de dorpssfeer 

•  met een duidelijke visie over ruimtelijke ordening, die consequent toegepast wordt

•  open ruimte vergroenen

•  bij nieuwe woongelegenheden:

• kernen verdichten

• rekening houden met de impact op verkeer

• dorpsgezicht bewaren: hoogte, voldoende parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen,  
  open ruimte….

•  met inspraak van de buurtbewoners voor algemene ruimtelijke ordening in de dorpen

•  goed onderhouden groen in de dorpskern

•  monumenten in ere houden en optimaal gebruiken

•  betaalbaar wonen voor iedereen van jong tot oud, gezinnen en alleenstaanden 

Waar verschillende samenlevingsvormen mogelijk zijn:  woonerven, co-housing, 
kangoeroewoningen, zorgwoningen,…

•  ruimte voor kleinhandel

•  onderwijs en opvang voor elk kind

•  een actief gemeenschapsleven 

•  schoolgbouwen maximaal gebruiken voor sport , ontspanning, verenigingen,…

•  ontmoetingsplaatsen creëren (speelruimte, picknickruimte, volkstuintjes ……) met de 
  nodige controle om overlast voor de omgeving te voorkomen 

CD&V/WIJRANST GEEFT ONZE DORPEN AAN DE BEWONERS

          

Wonen en leven 
Surf naar www.ranst.cdenv.be 
voor het volledige programma
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RANST: LEEFBAAR!

Concrete voorstellen 

• nodige ruimte bouwen voor  buitenschoolse kinderopvang

• oprichten “Huis van het kind”

• bij grote bouwprojecten ruimte voorzien voor fietsstalling en bergruimte

• ondersteunen ontwikkeling R-bon (winkelen in eigen gemeente) 

Uw huis kan enkel een thuis worden als het zich bevindt in een aangename en leefbare 
buurt . Zonder voorbij te gaan aan de authenticiteit van de gemeente, wil CD&V/WIJRanst 
zich dan ook inzetten om die leefbaarheid te verbeteren en de beschikbare ruimte zinvol en 
divers in te vullen. 

Om aan de huidige generatie ruimte te bieden verder te groeien, zal CD&V/WIJRanst werk 
maken van betaalbare woningen, kwaliteitsvol onderwijs en voldoende kinderopvang.  

Bovendien is degelijke middenstand een meerwaarde voor onze gemeente; hun belangen 
zullen aandachtspunten zijn in ons beleid. 

We zetten onze schouders onder initiatieven die onze gemeenschap verbinden.

          



5

Mobiliteit en veiligheid

CD&V/WIJRANST HEEFT OOG VOOR MOBILITEIT EN VEILIGHEID

mobiliteit

• globale mobiliteitsplannen opmaken en uitvoeren

• doorgaand verkeer ontmoedigen: dorpskern ontlasten, zwaar verkeer te weren 

• Koning fiets : fietsen stimuleren, fietsverkeersplan voor de scholen, meer en veiligere  
 fietspaden, zichtbaarheid  verbeteren op kruispunten

• aanleg van veilige en gebruiksvriendelijke voetpaden met extra aandacht voor  
 mindermobielen

• veilige dorpskernen, in het bijzonder aandacht voor schoolomgeving

• duidelijke verkeerssignalisatie, in het bijzonder bij wegenwerken, grote bouwwerken,  
 evenementen

• blijven sensibiliseren naar meer hoffelijkheid in het verkeer

• organisatie van een goed openbaar vervoer i.s.m. De Lijn blijven opvolgen en verbeteren

algemeen veiligheidsgevoel

• maximale samenwerking met wijkagenten en verkeerspolitie voor een goede organisatie  
 van de dienstverlening

• blijven ondersteunen Buurt Informatie Netwerken (BIN)

CD&V/WIJRANST BEZORGT MENSEN EEN VEILIG GEVOEL

Surf naar www.ranst.cdenv.be 
voor het volledige programma



6

RANST: BEREIKBAAR EN VEILIG  

Concrete voorstellen

• Zone ‘30’ in de dorpskernen

• Blijven inzetten op gemachtigde opzichters bij moeilijke oversteekplaatsen in de  
 schoolomgeving i.s.m. de scholen

• Aanleg fietspaden 

• Broechem : Van Den Nestlaan, Oelegemsesteenweg

• Oelegem : Safipad doortrekken tot Oelegem (gedeelte tussen de Bistweg en Maas  
  en Moor opstarten en deel tussen Maas en Moor en Vaartstraat aankopen en  
  opstarten), Vaartstraat tussen brug over E313/E34 en Albertkanaal, Venusstraat

• Ranst : Herentalsebaan

• Vernieuwen straten

• Ranst : Molenstraat

• Oelegem : Oudstrijdersstraat

• Uitvoering Maasweg voor betere bereikbaarheid industrie Ter Straten

Duurzame en efficiënte oplossingen voor de mobiliteit en de veiligheid in en om Ranst 
kunnen een positief effect hebben op onze leefomgeving,

CD&V/WIJRanst wil inzetten op het ontmoedigen van het doorgaand verkeer in de 
dorpskern.  Bovendien willen we het zwaar verkeer weren uit onze dorpen.

Door meer en veiligere fietspaden te voorzien én door de zichtbaarheid op de kruispunten 
te verbeteren, moedigen wij meer en meer inwoners van onze gemeente aan om te kiezen 
voor de fiets als veilig, duurzaam en efficiënt vervoersmiddel.  Tenslotte moeten wij erop 
kunnen vertrouwen dat onze kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders én mensen 
met een beperkte mobiliteit , veilig de baan op  kunnen.

Die veiligheid wenst CD&V/WIJRanst in een aantal andere actiepunten te versterken: 
controles en aanmoedigen van correct parkeer- en rijgedrag, het plaatsen van meer 
ANPR-camera’s (*), ondersteuning van de BIN’S (*).  Vanzelfsprekend kan dit enkele in 
samenwerking met onze politiediensten.

(*) ANPR = Automatic number plate recognition     (*) BIN = Buurt informatie netwerk
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CD&V/WIJRANST HOUDT HET GROEN EN GEZOND

Een groene en landelijke gemeente blijven

• aanleg van aantrekkelijke (kleurrijke) en onderhoudsvriendelijke groenvoorzieningen

• onze mooie bossen en parken die dankzij de inzet van vele mensen tot stand zijn  
 gekomen behouden

• insectenhotels en insectvriendelijke aanplantingen voorzien op de geschikte plaatsen

• gemeenschappelijke open ruimte in woongebieden behouden/opleggen

Duurzame ontwikkeling

• gemeentelijke gebouwen energie neutraal maken (zonnepanelen, isolatie,  
 ledverlichting, …)

• elektrische oplaadpunten voor auto’s en fietsen in de centra

• uitvoeren van meerjarenplan dimbare ledverlichting

• mensen blijven stimuleren tot isoleren en minder energieverbruik, groene energie  
 aanmoedigen

Afvalbeheer

• positieve werking recyclagepark behouden

• optreden tegen sluikstorten

• voldoende vuilbakken op openbaar domein

• verder doorgedreven sorteren :  naast PMD-zak ook paarse zak, compostbakken  
 in wijken, sorteerstraten, ….

• opruimen stimuleren door bijvoorbeeld wijkcomités naar analogie met BIN,  
 vrijwilligers daarbij ondersteunen

• stimuleren hergebruik van goederen via recyclagepark en Kringloopwinkel

CD&V/WIJRANST IS MILIEUBEWUST

Milieu

* SDG-duurzame ontwikkeling: www.unric.org

Surf naar www.ranst.cdenv.be 
voor het volledige programma
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RANST: GROEN EN GEZOND!

Concrete voorstellen

• plaatsen zonnepanelen op plat dak van de sporthal

• systematisch vervangen van straatverlichting naar dimbare ledverlichting

• verder inzetten op SDG in kader van het duurzaam beleid en doelstellingen 2030

• gezamenlijke acties rond zwerfvuil stimuleren

• bij aanplanting rekening houden met inheemse bomen

• verlengen wandelpad langs Zevenbergenbos

 

Onze gemeente moet groen en landelijk blijven.

Daarom zal CD&V/WIJRanst in haar programma keuzes maken die de ecologische 
voetafdruk van onze gemeente verkleinen, om van Ranst een duurzame gemeente 
te maken.  Wij engageren ons ertoe inspanningen te leveren om de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG-duurzame ontwikkeling *) na te streven. 

Zo maken we de gemeentelijke gebouwen energieneutraal met de installatie van 
zonnepanelen, ledverlichting of door isolatie. Ook onze inwoners willen wij stimuleren om 
energiezuinige keuzes te maken door bijvoorbeeld het gebruik van groene energie.

De bewoners van Ranst formuleerden interessante voorstellen die zeker een plaats zullen 
krijgen om ons milieubeleid te versterken: streng optreden tegen sluikstorten, goede 
vuilbakjes aan de bushaltes, elektrische oplaadpunten voor auto’s en fietsen in de centra.  

CD&V/WIJRanst zal de positieve werking van het containerpark zeker verderzetten en 
aanzetten tot doorgedreven sorteren.  

(*) SDG-duurzame ontwikkeling: www.unric.org
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CD&V/WIJRANST DRAAGT ZORG VOOR RANST

Goede wegen 

• goed onderhoud van gemeentewegen, voet- en fietspaden in alle seizoenen

• inrichten van veilige brede fietsstraten, fietsverbindingen tussen de deelgemeenten  
 afwerken

Kerkhoven

• goed onderhouden en de toegankelijkheid verbeteren

• aanpassen aan veranderende tendensen in de maatschappij

Openbare rioleringen

• in samenwerking met de intercommunales een optimaal onderhoud van de riolering

• riolerings- en regenwater verwerken op de best mogelijke manier

CD&V/WIJRANST BLIJFT GOED OPENBAAR BEHEREN

Openbaar beheer
Surf naar www.ranst.cdenv.be 
voor het volledige programma
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RANST: GOED ONDERHOUDEN!

Concrete voorstellen

• Oelegem : aanleg riolering en heraanleg Everhoek en Oudstrijdersstraat

• Broechem: aanleg riolering en heraanleg gewestweg N116 en aansluitende zijstraten

• Ranst : aanleg riolering en heraanleg gewestweg N116 en aansluitende zijstraten     

• Emblem: aanleg riolering en heraanleg gewestweg N14 en aansluitende zijstraten

Zorg dragen voor Ranst is ook zorg dragen voor zijn infrastructuur. Ons doel is dan ook 
hiervoor de nodige budgetten te voorzien. 

We zullen die zinvol besteden aan o.a. het onderhoud van de gemeentewegen en van de 
fiets- en voetpaden. 

In samenwerking met de intercommunales zal gezocht worden naar de beste manier om 
de rioleringen te onderhouden en te verbeteren. Vanzelfsprekend worden alternatieve 
waterzuiveringssystemen onderzocht, net zoals de verwerking van riool- en regenwater.  
De keuzes in de dossiers voor de openbare werken krijgen hierdoor bovendien een 
ecologisch karakter.

In die context zal het afvalbeheer ook op de agenda van de openbare werken staan: 
onderhoud van de buurt , voldoende vuilbakken, enz.

Ook de zorg voor onze kerkhoven is belangrijk: in een serene, nette omgeving kunnen 
verwijlen bij een overledene, is een beleidspunt waar onze aandacht eveneens naartoe zal 
gaan.
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CD&V/WIJRANST WIL MENSEN VERBINDEN

Verenigingsleven stimuleren 

• operationele en financiële ondersteuning bieden (huisvesting, polyvalent gebruik, …)

• ompulsen geven tot meer samenwerking (o.a. deeleconomie) tussen de verenigingen

• sociaal weefsel versterken

• voor iedereen : senioren, jeugd

Aandacht voor cultuur, sport , toerisme, jeugd …

Plaatselijke initiatieven waarderen

• wijk- en buurtfeesten ondersteunen

Recreatiedomein “De Moervelden”

• volwaardig uitbouwen tot een gemeentelijk recreatiedomein met de mogelijkheid 
 tot evenementen

• centrale gebouw uitrusten voor overdekte evenementen

• veilige toegang te voorzien

Levenslang leren 

• aanbod van permanente vorming in taal en ICT blijven voorzien en financiëel  
 ondersteunen

CD&V/WIJRANST MAAKT ACTIEF LEVEN MOGELIJK

Vrije tijd
Surf naar www.ranst.cdenv.be 
voor het volledige programma
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RANST: SOCIAAL EN ONDERNEMEND!

Concrete voorstellen

• door vele vrijwilligers hebben wij vele verenigingen die we zowel financiëel, door  
 investeringssubsidies, als logistiek moeten blijven ondersteunen

• inspelen op de nieuwe digitale mogelijkheden voor muziek, woord en dans

• kunstonderwijs i.s.m. Academie Lier blijven aanmoedigen en financiëel ondersteunen en  
 mogelijkheid tot uitbreiden met een STEM-Academie (science, technology, engineering,  
 mathematics)

• ontwikkeling domein “De Moervelden” tot volwaardig recreatiedomein

Sociaal-culturele verenigingen zijn plekken bij uitstek waar mensen elkaar ontmoeten en op 
een zinvolle manier tijd met elkaar doorbrengen. In onze gemeente is het verenigingsleven 
de lijm die de inwoners verbindt . 

CD&V/WIJRanst zet haar schouders onder initiatieven die de sociale contacten versterken, 
blijven aandacht hebben voor cultuur, sport , toerisme, jeugd, seniorenwerking en voor het 
levenslang leren en digitaliseren.

Wij geloven dat we door operationele en financiële steun te bieden, de verenigingen 
kunnen stimuleren hun initiatieven verder uit te bouwen en met elkaar samen te werken.  
Zo blijft Ranst een bruisende gemeente waar plaatselijke initiatieven gewaardeerd worden.

Eén van de projecten die wij graag op onze politieke agenda zetten is de volwaardige 
uitbouw van het recreatiedomein ‘De Moervelden’. 
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CD&V/WIJRANST HEEFT EEN HART VOOR MENSEN

Omdat elke mens telt 

• minder Mobiele Centrale meer bekend maken en verder uitbouwen

• betaalbare woningen voor iedereen die het nodig heeft : sociale huisvesting.

• nieuwe vormen van samenwonen mogelijk maken: co-housing,..

• samenwerken  met private initiatieven voor service flats.

• kwetsbare jongeren snel opsporen en ondersteunen (samenwerking  OCMW met  
 scholen, verenigingen, buurten,…)

• OCMW / sociaal huis als infopunt met doorverwijsfunctie, laagdrempelige sociale  
 dienstverlening

• zorgen voor een sterke sociale dienst

• Welkomhuis verder ontwikkelen

• thuiszorg en hulpverlening verder uitbouwen

• buurtnetwerken stimuleren zodat mensen zolang mogelijk thuis kunnen wonen

• ontmoetingsruimte creëren voor jong-en oud om contacten te stimuleren en  
 vereenzaming tegen te gaan

CD&V/WIJRANST DRAAGT ZORG VOOR EEN SOCIAAL BELEID 

Sociaal beleid
Surf naar www.ranst.cdenv.be 
voor het volledige programma
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RANST: SOCIAAL EN ZORGZAAM!

Concrete voorstellen

• Welkomhuis verder uitbouwen

• mantelzorgbeleid verder ondersteunen

• MMC (Minder Mobiele Centrale) verder uitbouwen

• FairTrade verder uitbouwen

• samenwerkingsvormen met tweedehandszaken en de voedingssector onderhouden

Elke mens telt . Het blijft dan ook een hardnekkige uitdaging om een gepast antwoord te 
vinden op de diverse zorgvragen in onze samenleving.  

Zorg dragen voor een sociaal beleid is alvast ervoor zorgen dat verschillende woonvormen 
mogelijk zijn: betaalbare woningen voor jonge mensen of alleenstaanden o.a. door sociale 
huisvesting in de gemeente, co-housing en het samenwerken met privé-partners in de 
voorziening van serviceflats …

Zorg dragen voor een sociaal beleid is ook zorgen voor een degelijke integratie van de 
sociale diensten in de gemeente: een vlot bereikbaar OCMW, laagdrempelige sociale 
dienstverlening.

Zorg dragen voor een sociaal beleid is aandacht hebben voor kwetsbare jongeren, ze 
snel opsporen en doorverwijzen; is stimuleren van buurtnetwerken waardoor mensen zo 
lang mogelijk kunnen thuis wonen; is ontmoetingsruimte creëren voor jong en oud om 
contacten te stimuleren en vereenzaming tegen te gaan.
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CD&V/WIJRANST GAAT IN DIALOOG MET MENSEN

om te verbeteren wat nodig is en te behouden wat goed is

Krachtig goed georganiseerd bestuur

• gemeentelijke financiën op orde houden met voldoende ruimte voor investeringen 

• voor projecten alle financieringsmiddelen onderzoeken

• herbekijken van enkele belasting vormen, drijfkracht, riolering

• goede dienstverlening met duidelijke informatie 

• digitale documenten

• up-to-date houden digitalisering

Een open huis 

• alle gemeentediensten centraliseren in een nieuw eigentijds en energiezuinig  
 gemeentehuis op de huidige locatie

• met polyvalente vergaderlocaties voor externe gemeentelijke en aanverwante diensten  
 (wijkwerken, kind en gezin, ,…)

• free wifi in alle openbare gebouwen, met een eigen fiber netwerk verbonden

Transparante communicatie

• behoud van het gemeenteblad 

• de website continu updaten, gebruiksvriendelijker en toegankelijker maken.

• directe en interactieve digitale communicatie uitbouwen (twitter-app, facebook,…..)

• een platform creëren voor informatie-uitwisseling tussen verenigingen en organisaties

CD&V/WIJRANST ZORGT VOOR EEN OPEN HUIS,
EEN OPEN COMMUNICATIE
 

Bestuur en communicatie
Surf naar www.ranst.cdenv.be 
voor het volledige programma
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RANST: VOORTDUREND IN BEWEGING!

Concrete voorstellen

• geen belastingverhoging

• vereenvoudiging rioolbelasting en belasting op motoren

• behouden gezonde schuldenlast per inwoner

• ontwikkeling, studie en bouw nieuw administratief centrum

CD&V/WIJRanst durft nadenken over het voorbije beleid. In een volgende bestuursperiode 
kunnen wij verbeteren wat nodig is en behouden wat goed is.

Wij staan voor een krachtig bestuur dat gemeentelijke financiën op orde houdt, 
maar ook ruimte kan creëren voor investering.  Binnen projecten zullen alle 
financieringsmogelijkheden onderzocht worden. Bovendien herbekijken we enkele 
belastingvormen.  

Alle inwoners van onze gemeente hebben recht op informatie omtrent de werking van 
en binnen het bestuur.  Wij zullen dan ook inzetten op een goede dienstverlening met 
duidelijke en transparante communicatie: een gemeenteblad, een voortdurend geüpdatete 
website, digitale communicatie en een modern onthaal op het gemeentehuis.



V.U.: Dirk Verbruggen, Salielaan 6, 2520 Ranst . Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018. 
Vrij van zegel volgens artikel 198 van het W.Z.G.T. (nb. Wetboek van de zegel gelijkgestelde taksen). Niet op de openbare weg gooien, a.u.b.

CD&V/WIJRANST
1. MUYSHONDT TINE  
 60J | ZAAKVOERDER | RANST

2. BOSSAERTS FERNAND  
 59J | ZELFSTANDIGE | BROECHEM

3. DE CEUSTER STÉPHANIE  

 32J | APOTHEKER | OELEGEM

4. MEEUS CHRISTEL 
 46J | ZAAKVOERDER | EMBLEM

5. PHILIPS ARTHUR 

 73J | GEPENSIONEERD | BROECHEM

6. MICHIELS GUNTER 

 45J | ZELFSTANDIGE | RANST

7. VANTICHELEN NICOLE 

 58J | LERARES SECUNDAIR | OELEGEM

8. PEERSMANS NANCY  

 47J | KINESISTHERAPEUT | RANST

9. BEIRINCKX MONIQUE 
 61J | ZELFSTANDIGE | BROECHEM

10. BOSCHMANS ALEXANDER 

 24J | BURGERLIJK INGENIEUR | OELEGEM

11. VERDYCK LIA 

 72J | GEPENSIONEERD | EMBLEM

12. MAST PATRIK 
 47J | TUINARCHITECT | BROECHEM

13. VINGERHOETS PETER 

 54J | ARBEIDER | RANST

14. MARIËN BART 

 32J | LASINGENIEUR | RANST

15. VAN DIJCK SOFIE 

 41J | LEERKRACHT | EMBLEM

16. RIGOUTS JAN 
 38J | PROJECT MANAGER | BROECHEM

17. SELS MATHIJS 

 28J | ZELFSTANDIGE LOODGIETER | RANST

18. GEYSELS KARINE 

 49J | BEDIENDE | RANST

19. KOLIJN SEBASTIEN 

 31J | HANDELSINGENIEUR | BROECHEM

20. PRIMS HUGO 

 70J | GEPENSIONEERD | OELEGEM

21. VERDONCK CHRISTEL 
 53J | TUINBOUWSTER | BROECHEM

22. BEIRINCKX JOHAN 
 57J | BEDIENDE | BROECHEM

23. VAN DYCK ANNEMIE 

 69J | GEPENSIONEERD | EMBLEM

24. VINGERHOETS-WEYN JEANNINE 

 80J | GEPENSIONEERD | RANST

25. VERBRUGGEN DIRK 

 60J | BEDIENDE | BROECHEM

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V/WIJRanst is 
heel eenvoudig: www.cdenv.be/wordlid
Uw lokale contactpersoon: Dirk Verbruggen
vebruggen.dirk@telenet .be
www.ranst .cdenv.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/ranst .cdenv

Heeft u een opmerking over  
het gemeentebeleid of de  
CD&V/WIJRanst werking in  
onze gemeente? Of heeft u een  
suggestie voor wat beter kan?  
Aarzel niet en ga de conversatie aan!


