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Als lijsttrekker ben ik trots te kunnen rekenen op een sterk geëngageerde ploeg, een goede mix van vrouwen en 
mannen, van jong en ouder met veel ervaring.

Ons belangrijkste doel is de ‘inzet voor een aangename, mooie, groene gemeente’ waar het goed is om te wonen.

De focus van onze jongere kandidaten ligt op gezin, sport , onderwijs, cultuur en milieu terwijl onze senioren een 
bijzondere aandacht aan de dag leggen voor een zorgzame samenleving met levenskwaliteit .

Ik heb het steeds als een voorrecht beschouwd mee aan het beleid in Ranst te mogen en kunnen werken. Trots blik 
ik terug op heel wat gemeentelijke realisaties in samenwerking met politieke collega’s en gemeentelijke diensten.

Maar er blijven vele uitdagingen en opdrachten om onze gemeente in de volgende jaren aangenaam en leefbaar 
te houden.

Mijn enthousiasme en mijn ervaringen deel ik met onze vernieuwde en jonge ploeg.

En op 14 oktober reken ik op jullie!

VOOR U WIL IK HET BLIJVEN DOEN!

Tine Muyshondt, schepen.

Gehuwd met Jan Sels, moeder van 4 zonen en mam van een kleinzoon.

Politiek actief in Ranst sinds 1988 als raadslid en schepen, provincieraad van 1994 -2017 en bestuurslid 
gezinsbond sinds 1984 en Markant .

Trots op ons gezin, geniet van familiebijeenkomsten, hou van reizen, skiën en de zee. Mijn passie; fietsen.
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Ik heb het geluk om al heel mijn leven, samen met mijn gezin in onze mooie gemeente te mogen werken en wonen. 
Mijn liefde voor ons dorp is na 12 jaar actief politiek beleid alleen maar gegroeid. Daarom zal ik me met veel 
enthousiasme verder inzetten om het in Ranst de volgende jaren zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen.

Als schepen heb ik de afgelopen jaren mijn schouders gezet onder verschillende projecten.

Zij hebben tot mooie resultaten geleid waarvan we samen kunnen genieten. Een extra woordje uitleg over deze 
realisaties vind je op de volgende pagina’s.

En hoewel er al heel wat gebeurd is, is het werk niet af en zal het dat wellicht ook nooit zijn. Toch heb ik veel zin 
om hieraan verder te werken.

Een sterk plattelandsbeleid, een goed natuurbeheer en een gezond milieu zijn voor mij belangrijke werkdomeinen 
waar ik mij graag met hart en ziel voor inzet . Dankzij mijn politiek mandaat , gecombineerd met mijn kennis en 
ervaring kan ik hier nu ook écht mijn steentje toe bijdragen. De voorbije jaren hebben we met succes onze 
gemeente groener en ecologischer gemaakt en hebben we de charmante landelijke sfeer kunnen behouden.

Bovenal blijft het mijn doel om samen te werken met onze inwoners, om de koppen bij mekaar te steken, om 
mekaar te inspireren, te motiveren en hierdoor samen sterk te staan. Het zijn de kleine bedankingen van tevreden 
inwoners die mij motiveren om verder aan de weg te timmeren en om er voor elkaar te staan.

Ik kijk ernaar uit om samen met jullie te genieten van deze florerende en bruisende gemeente.

Fernand Bossaerts, schepen
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Ranst beschikt over een uitgebreid documentatiecentrum in het oud 
gemeentehuis in Emblem. Vrijwilligers in de erfgoedraad verwerven, 
inventariseren en bewaren historische documentatie. Zo blijft alle info van 
het leven en het verenigingsleven van de gemeente Ranst voor de toekomst 
correct bewaard.

Als lid van het Regionaal Landschap de Voorkempen worden we begeleid 
en ondersteund in het behoud en het verbeteren van waardevolle 
natuurelementen, zowel van roerend als onroerend erfgoed.

Zo wordt binnenkort de Zevenbergenpoort in het bos van Ranst gerestaureerd 
in samenwerking met RLV, Natuurpunt en de gemeente Ranst .

2014-2018 - Ranst herdenkt 100 jaar Oorlog - 1914-1918

De samenwerking tussen de werkgroep WO I, de bibliotheek en de erfgoedraad 
resulteerde telkens in een ruim aanbod van lezingen, tentoonstellingen en 
activiteiten op en rond 11 november.

Elk jaar werd een ander thema belicht in het kader van “Nooit Meer Oorlog”.

Jaarlijks werd met de steun van het gemeentebestuur een excursie naar de Westhoek georganiseerd voor de 
leerlingen van het 6de leerjaar. Ervaren gidsen informeerden de jongeren die hierdoor de problematiek van de 
oorlogsperiode beter leerden begrijpen.

ERFGOED EN DOCUMENTATIE
INSPIREERT EN ZORGT VOOR VERBONDENHEID

ONDERWIJS

In de gemeentelijke lagere school De Knipoog in Ranst werd in september 2017 
met succes gestart met kleuteronderwijs. En ook in De Driehoek in Oelegem zijn 
kleuters sinds september 2018 in de school welkom.

Dat zowel de kleuters als de kinderen van de lagere school terecht kunnen in 
dezelfde school is een meerwaarde voor de organisatie bij jonge gezinnen. Het 
versterkt ook de werking en leefbaarheid van de school.

Het school- en gezinsleven op elkaar afstemmen is belangrijk. De meeste kinderen 
maken gebruik van de voor- en nabewaking in de school. We investeren dan ook 
in een fijne schoolomgeving, in veel speelruimte en een vergroening van de 
gemeentescholen.

Zowel in Ranst als Oelegem is er naast de gekende speelplaats ook een zeer grote 
groene speelruimte. Zeer recent werd in Broechem naast de school ook een pand 
gekocht om o.a. de tuin te gebruiken als extra speelruimte.

En zelfs tijdens de vakantie is de school in onze gemeente belangrijk: De Knipoog 
in Ranst wordt dan omgedoopt tot een speeloase, met een jaarlijks vakantiethema 
voor de speelpleinwerking. De werking is een geweldig succes. O.l.v. de 
jeugdconsulent zorgt een heel team vrijwillige jongens en meisjes voor spel en 
amusement.



Op het vlak van milieu zijn er de laatste jaren vele stappen gezet . We moeten 
handelen in het kader van duurzaamheid, van zuinig energieverbruik, van 
een goed afvalbeleid …

De werking van ons recyclagepark is prima. Daarnaast moeten we onze 
inwoners blijven aanmoedigen om goed te sorteren en ook voorwerpen 
aan te bieden in het kringloopsysteem.

We zijn dankbaar voor de vele vrijwilligers ‘Proper Ranst’ en voor al diegenen 
die meewerken aan de jaarlijkse opruimactie: de scholen, de verenigingen 
en de vele individuele burgers die er samen voor zorgen dat onze straten en 
bermen proper zijn. Blijven inzetten op ‘geen sluikstort’ is een must en kan 
alleen maar met de medewerking van ALLE burgers.

Inzetten op natuurbehoud doen we o.a. door subsidiëring van grondaankoop 
door Natuurpunt en door ondersteuning van de werking van de vrijwilligers 
in het Zevenbergenbos, de Netevallei en de Schijnvallei.

Voor de veiligheid van de wandelaars wordt naast het Zevenbergenbos het 
bestaand wandelpad verlengd tot aan de bosdreef.

Vele inwoners, bedrijven en verenigingen werken mee aan de duurzaamheid van onze gemeente. Zij zetten mee in 
op de doelstellingen naar 2030, de SDG’s.

De milieudienst moedigt de inwoners via allerlei acties aan om minder energie te verbruiken en onze ecologische 
voetafdruk te verminderen.

Netevallei

In het kader van het plattelandsbeleid werken we samen met de Vlaamse 
Regering, de provincie en de natuur- en landbouworganisaties een 
actieprogramma uit voor de vallei van de Kleine Nete in Ranst .

We willen hiermee op een weldoordachte manier ruimte geven aan het water 
en tegelijk kansen bieden aan natuur, landbouw, toerisme en recreatie.

Zo zal deze prachtige vallei van de Kleine Nete in onze gemeente een 
waardevol en aangenaam groengebied blijven voor iedereen.

Fair trade

De doelstelling om van onze gemeente een FairTradeGemeente te maken hebben 
we gehaald.

Dankzij de inzet van de werkgroep fair trade en de medewerking van bedrijven, 
handelszaken, verenigingen, onze scholen en vele anderen hebben we deze titel 
behaald.

Op die manier leveren we met onze gemeente een bijdrage voor eerlijke handel met 
het Zuiden en stimuleren we de verkoop van lokaal en duurzaam geproduceerde 
goederen.

Op 20 april van dit jaar werd ons de titel FairTradeGemeente officieel toegekend.

Het behalen van deze titel is geen eindpunt maar wel een aanmoediging om fairtrade- 
en eerlijke handel verder te stimuleren.

MILIEU EN DUURZAAMHEID



Toegang jeugdlokalen

Op dit moment worden in de omgeving van de jeugdlokalen in de 
deelgemeente Oelegem werken uitgevoerd om deze terreinen en gebouwen 
beter en veiliger te ontsluiten en te voorzien van de nodige parkingplaatsen 
voor fietsers en voertuigen.

Tegelijk wordt er ook een nieuw terras aangelegd bij de gebouwen van de 
jeugdbeweging Basta en nadien worden er bomen en struiken geplant om 
alles in een mooi groen kader te plaatsen.

Op deze manier wordt deze omgeving nog meer dan vandaag een aangename 
ontmoetingsplaats voor onze plaatselijke jongeren.

Knodbaan

De vernieuwing van de Knodbaan is in uitvoering. Binnenkort worden deze 
werken afgerond.We treffen op dit moment alle nodige voorbereidingen om het 
doorgaand verkeer in deze straat onmogelijk te maken. We doen dat in nauw 
overleg met de buurtbewoners. Hiermee zal deze mooie landelijke weg in zijn 
groene omgeving opnieuw een paradijs worden voor fietsers en wandelaars.

Pater Domstraat

De Pater Domstraat is één van de straten die tijdens de afgelopen jaren werd 
voorzien van een nieuw wegdek en nieuwe riolering. Deze werken worden 
binnenkort afgerond.

Na overleg en in samenspraak met de bewoners van deze straat zal dit 
gedeelte van de Pater Domstraat worden ingericht als “fietsstraat”. Ook hier 
is het onze bedoeling om het sluipverkeer te ontmoedigen en de veiligheid in 
deze straat te verhogen.

Dit zal de vijfde fietsstraat worden in Ranst .

Fietspaden

De aanleg van nieuwe en veilige fietspaden is één van onze doelstellingen.

De laatste jaren voorzagen we de nodige middelen om deze investeringen 
mogelijk te maken. Naast het budget voor het onderhoud van onze wegen en 
onze voetpaden maken we ook geld vrij om onze fietspaden te verbeteren.

In de Vincent Goossenslaan werden de fietspaden al opnieuw aangelegd. Met het 
nieuwe asfalt in roodbruine kleur zijn ze heel herkenbaar en comfortabel voor 
fietsers.

Andere fietspaden zullen weldra verbeterd en aangelegd worden: binnenkort is er 
de aanleg van een nieuw fietspad op de Van den Nestlaan.

Andere wegen, zoals de Oelegemsesteenweg, de Herentalsebaan en de Vaartstraat 
zitten in het programma voor de aanleg van nieuwe fietspaden.

Ook de verlenging van het Safi-pad willen we realiseren.

Daarbij hoort een veilige kruising van het Safi-pad met de Ring van Lier, via ondertunneling, een project dat in 
onderzoek is. De doortrekking van het fietspad in de richting van Oelegem staat op onze planning.

OPENBARE WERKEN



Voorzitter

Beste kiezer

U heeft in deze folder nader kennis kunnen maken met onze uittredende schepenen, 
Tine Muyshondt en Fernand Bossaerts.

Als voorzitter is het voor mij een voorrecht geweest om de voorbije zes jaar met hen 
samen te werken. Terecht kan ik fier zijn op hun onvoorwaardelijke inzet voor onze 
gemeente.

Samen realiseerden zij verschillende projecten in het belang van de Ranstse bevolking. Dit werk willen zij met volle 
overtuiging verderzetten.

Het is dan ook logisch dat ze samen onze lijst aanvoeren en een gedreven groep mensen op sleeptouw nemen om 
de toekomst van onze afdeling te vrijwaren. Ik hoop dat u onze inzet naar waarde kan schatten en dat u ons uw 
vertrouwen geeft voor de volgende bestuursperiode. 

Dirk Verbruggen, voorzitter CD&V/WIJRanst

Jongeren

Het leven in een gemeente staat nooit stil. Als jongeren van CD&V/WIJ Ranst willen we 
focussen op de toekomst. Ervoor zorgen dat ook de volgende generaties thuis kunnen 
komen in Ranst , een plek waar het gezellig is om te wonen en waar iets te beleven 
valt . Mee denken over de gemeente van morgen hoeft niet saai te zijn en kan ook met 
vrienden aan de toog!

Alexander Boschmans, contact jongeren
 

Senioren

Als seniorenvoorzitter is het uiteraard mijn ambitie om na de verkiezingen concrete 
doelstellingen uit ons programma uit te werken (zie ook website). Dit in samenspraak 
met collega’s senioren op onze lijst . Wij gaan voor levenskwaliteit en een zorgzame 
samenleving, met inspraak en participatie van senioren. 30% van onze gemeenschap 
zijn senioren en die willen actief, met vertegenwoordiging, deelnemen aan het bestuur 
om hun problemen aan te pakken, zoals strijd tegen armoede en betere pensioenen, 
gezondheid, gezin, geluk en voldoende middelen voor levenskwaliteit . Het oude 65 is 
immers gelukkig 85 geworden. Veiligheid en mobiliteit zijn heel belangrijk (openbaar 
vervoer).

Steun de senioren op de lijst en geef hen uw vertrouwen. Zij zullen dit niet beschamen.

Met vriendelijke groeten,

Arthur Philips, voorzitter senioren

Vrouw en maatschappij

EEN GOED BESTUUR IS EEN EVENWICHTIG BESTUUR, KIES VOOR MEER VROUWEN IN 
DE LOKALE POLITIEK!

Door het creëren, onderhouden en verbeteren van sociale samenhang, eenzaamheid 
onder de inwoners te beperken en jong en oud de kans bieden om deel te nemen aan 
het openbare leven. Rekening houdend met de combinatie van werk, zorg en gezin.

Alleenstaande ouders staan er niet alleen voor.

Door bij het creëren van nieuwe woonvormen rekening te houden met verschillende 
doelgroepen, waaronder éénoudergezinnen.

Annemie van Dyck, voorzitter vrouw en maatschappij
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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!


