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Alles heeft een begin en een einde, zo zal het altijd zijn. Bij het einde van een jaar is het tijd om de balans op te maken. CD&V 
heeft een druk jaar achter de rug. Na de installatie van gemeente- en OCMW- raad moesten onze “nieuwe” mensen de tijd nemen 
om zich in te werken in de materie waarvoor ze verantwoordelijkheid opnamen. Onze mandatarissen hebben zich hun bevoegd-
heden snel eigen gemaakt. Voor de partij waren er voorzittersverkiezingen en dankzij de zeer ruime steun van de leden heb ik het 
mandaat mogen overnemen van Hugo Prims. Bij deze dank ik Hugo nogmaals voor de voorbije 3 jaar leiding.

CD&V heeft samen met de coalitiepartner enkele lijnen uitgezet voor een goed bestuur. Wij zullen een aantal daarvan verder 
toelichten in deze folder. Maar het belangrijkste is achter de schermen gebeurd. De gemeenten  moeten van de overheid een 
meerjarenbegroting maken, de zogenaamde BBC. Dat werk is ondertussen afgerond en de budgetten zijn vastgelegd tot 2018. 
De uitdagingen voor 2014 zijn gekend, de nodige energie is voorhanden.

Ik dank al onze leden en sympathisanten en wens hen en hun familie een gezond en vreugdevol 2014!

Dirk Verbruggen

Wij gaan voor 
een warm Ranst

Een gemeente met energie

Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel

CD&V Ranst wenst alle inwoners een zalige 
Kerst en een warm en energiek 2014 !
In het kader van energiezuinig besturen werden in de maand november zonnepanelen aangebracht op het 
dak van het administratief  centrum en het politiekantoor. Deze twee locaties werden als eerste uitgevoerd. 
Er volgen nog 3 projecten in de loop van 2014. Dit is een samenwerking tussen de gemeente en Eandis.



Verkeersveiligheid

Wijzigingen in het afvalbeleid in Ranst

Landbouw/Platteland

Dit moet de automobilisten nog duide-
lijker maken dat ze in de buurt van een 
school zijn. In de schoolomgeving is de 

maximumsnelheid 30 km per uur. De 
directies en ouders zijn heel tevreden 
met dit initiatief  voor een betere ver-
keersveiligheid in onze gemeente .

Omwille van de bouwwerken in de 
omgeving van de Springplank, is er een 
tijdelijke verkeerswijziging. Er werd een 
veilige voetgangerszone gemaakt met 

de nodige signalisatie en in de Ruben-
slaan werd een stukje één-richtingsver-
keer ingevoerd.

Dit blijft zo gedurende de bouwwerken 
in en aan de school zodat de kinderen 
veilig via de achterkant hun school kun-
nen bereiken.

Tine Muyshondt

Naar aanleiding van deze wijzigingen werd 
in de gemeenteraad van 16 september beslist 
de exploitatie van het containerpark over te 
dragen aan IGEAN. Het containerpark zal 
gewijzigd en heringericht worden in een be-
talend en niet-betalend gedeelte. De 3 frac-
ties, grof  vuil, zuiver steenpuin en gemengd 
bouw- en sloopafval worden betalend. Het 
huidig beurtensysteem blijft behouden totdat 
het park voldoende heringericht is. Nadien 
vervalt het beurtensysteem en heb je op 

het containerpark onbeperkt toegang. Het 
betalend gedeelte wordt ingericht met een 
weegbrug en een betaalzuil.
De grof- vuil - ophaling aan huis wordt nog 
6 maal per jaar georganiseerd, met weging 
door de firma Van Gansewinkel. Hiervoor 
wordt een forfaitair tarief  van 25 euro 
aangerekend per adres en een variabel tarief  
van 0,20 euro per kg grof  vuil. De inwo-
ner (aanvrager) krijgt hiervoor een factuur. 
De data van ophaling staan vermeld op de 

afvalkalender. 
Vanaf  1 januari  2014 worden nieuwe restaf-
valzakken verkocht met het nieuwe gemeen-
telijke logo. De oude restafvalzakken kunnen 
nog gebruikt worden tot 31 mei 2014.
Vanaf  1 juni 2014 zal de gemeente ook het 
GFT+diftar systeem invoeren. Elk huisgezin 
krijgt hiervoor nog een persoonlijke brief  in 
de loop van februari.

Tine Muyshondt

Eigen streekproducten kunnen in onze 
landelijke gemeente bij verschillende 
land- en tuinbouwbedrijven aangekocht 
worden. Wij zullen dit initiatief  onder-
steunen door vooral bij gemeentelijke 
evenementen deze lokale producten te 
gebruiken.

Rond het beheer van de Kleine Nete 
loopt op dit moment een project dat 
gecoördineerd wordt door de gouver-
neur. Het herstel van dit valleigebied, 
met respect voor natuur, landbouw, wa-
terberging en waterafvoer, staat hierbij 
centraal zonder het toeristisch- recrea-

tieve aspect uit het oog te verliezen. De 
intentie om  dit mooie valleigebied om 
te vormen tot een “erfgoedlandschap” 
zal het landelijke karakter van onze ge-
meente versterken. Daar gaan we voor.  

Fernand Bossaerts

Aan de ingang van 7 scholen in 
Ranst werden kleurrijke “Julie-
palen” geplaatst, samen met 
nieuwe afsluitingen rond de 
ingang van elke school. 

Volgens het beginsel: “de vervuiler betaalt” 
heeft de Vlaamse Regering, door de invoering 
van de regelgeving VLAREMA, één en ander 
gewijzigd op vlak van afvalbeleid in 2014. 
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Mobiliteit en Openbare Werken

Noord-Zuid 
beleid

‘Nieuw oud’ provincie-
huis Bernarduscentrum

Ranstsesteenweg
De Ranstsesteenweg werd vernieuwd en 
voorzien van een nieuw fietspad en nieuwe 
voetpaden. Het fietspad dat verbinding 
geeft met de Profeetstraat wordt al veel 
gebruikt. Tegelijk zorgt dit project voor een 
betere afwatering van het zuidelijk woonge-
deelte van Ranst.

Doortocht Broechem
De heraanleg van de “doortocht Broe-
chem” heeft enige verkeershinder veroor-
zaakt. De bedding van de Pertendonck-
straat moest volledig vernieuwd worden. 
We gaven immers de voorkeur aan een 
grondige aanpak. Het aanbrengen van een 

nieuwe asfaltlaag op verschillende andere 
stukken van de gewestweg verliep zoals 
gepland met slechts beperkte stremming 
van het verkeer.

De aanduiding van de lokale omleidingswe-
gen had beter gekund. Wij zullen dan ook 
met deze ervaring rekening houden tijdens 
de volgende grote wegenwerken die er 
zitten aan te komen, zoals bijvoorbeeld de 
heraanleg van de Kromstraat. 

Kromstraat
Wanneer deze werken zullen starten is nog 
niet helemaal duidelijk. We kiezen wel voor 
een gefaseerde aanpak zodat de bereik-
baarheid van bedrijven en handelszaken 
gevrijwaard blijft.
De Kromstraat zal bij deze vernieuwing voor-
zien worden van fietspaden aan weerszijden 
van de weg, het gevaarlijke kruispunt met de 
Kastanjelaan zal worden aangepakt. De he-
raanleg van het kruispunt met de Profeetstraat 
wordt mee opgenomen in dit project.

Oelegemsesteenweg
Met de vernieuwing van de brug over het 
Albertkanaal is de Oelegemsesteenweg ver-

anderd in een grote bouwwerf. De samen-
werking met de diensten van “De Scheep-
vaart”, die dit project leiden, verloopt op 
een constructieve manier.

Onder ruime belangstelling werd de nieuwe 
brug op zondag 25 augustus “ingevaren”. 
Het openstellen van de brug en de afwer-
king ervan zullen nog enige tijd in beslag 
nemen en ook hier is tijdelijke verkeershin-
der niet te vermijden.

Fernand Bossaerts 

Bij het begin van de nieuwe bestuurs-
periode kwam er ook een nieuwe raad 
voor ontwikkelingssamenwerking.  
Een vernieuwde ploeg die ons bestuur 
meteen impulsen geeft om het label van 
“fair-trade gemeente” te behalen. We 
gaan die uitdaging aan.

Fernand Bossaerts

Momenteel is aannemer Wanty gestart 
met de ontmanteling, gelegen aan Ko-
ningin Elisabethlei. De site zal bouwrijp 
gemaakt worden tegen mei 2014.
Er zal dan gestart worden met de bouw 
van een wit gebouw in een getrapte 

vorm van de hand van architect Xaveer 
De Geyte, een Brusselaar.
Ter gelegenheid van deze verhuis en 
het terug in gebruik nemen van het 
Bernarduscentrum als provinciehuis 
loopt er een tentoonstelling ‘Een huis 
voor de provincie’ . De tentoonstelling 
is gratis en geeft een mooi beeld over 
de huisvesting van het provinciebestuur 
door de eeuwen heen.

Tine Muyshondt

Sinds 26 september 2013 wor-
den de provincieraadszittingen 
gehouden in het ‘nieuw oud’ 
provinciehuis Bernarduscentrum.

Op verschillende plaatsen in 
onze gemeente wordt er ge-
werkt aan de wegen.
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In de lente 2014 begroeten 
we onze nieuwe bewoners

JONGCD&V: jouw schakel 
    met/naar de toekomst! 

Dit project werd  tijdens de vorige 
bestuursperiode opgestart door het 
OCMW in samenwerking met het 
gemeentebestuur. Centraal in het ont-
werp staat de bestaande herenwoning, 
die samen met de grote rode beuken 
beeldbepalend is in de dorpskern. Het 
gebouw werd terug in zijn volle glorie 
hersteld en krijgt opnieuw een woon-
functie.

Voor CD&V een belangrijke stap in 
het sociale woonbeleid binnen onze 
gemeente.

Stan De Schutter

Bezorg ons uw gegevens: 
Naam; adres, telefoonnummer, e-mailadres en we nemen contact op. 

Aanspreking:  ...........................................................................

Naam:  .......................................................................................  Voornaam:  ................................   ..........................................

Straat:  .......................................................................................  Huisnummer:  ...........................  Busnummer:  ..................

Postcode:  .................................................................................  Gemeente:  .................................   ..........................................

Tel.:  ...........................................................................................  e-mail:  ........................................   ..........................................

Geboortedatum:  .....................................................................

Terug te sturen naar Dirk Verbruggen, Salielaan 6, 2520 Ranst- Broechem
Mailen kan ook, naar:  verbruggen.dirk@telenet.be - Volg ons op facebook (like it) en bezoek onze website.

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2012, waar verschillende jonge 
kandidaten op de CD&V-lijst stonden, werd het idee geopperd om opnieuw met een 
jongerenafdeling te starten.
Dit project heeft nu vorm gekregen: we zijn klaar om ons aan de buitenwereld te tonen.
Binnenkort gaan we een leuke, ontspannende infoavond organiseren om JONGCD&V 
RANST aan het publiek voor te stellen. Jullie zijn allemaal uitgenodigd!!
ONZE MISSIE
De Ranstse jongeren:  • een stem geven
 • warm maken voor, en  inlichten over (gemeentelijke) politiek
 • een klankbord bieden
Activiteiten en overlegmomenten organiseren rond actuele thema’s
Jeugdproblematiek aan de kaak stellen als steun aan alle verenigingen!
Info? Je kan ons bereiken via: verbruggen.sven@telenet.be

In de deelgemeente Emblem aan de Dorpstraat worden de laatste 
werken uitgevoerd aan het gemengd project met 14 sociale huur-
woningen, een nieuwe uitleenpost van de gemeentelijke biblio-
theek en een ruimte voor naschoolse kinderopvang.

Politiek engagement, maar 
vooral plezier voor jongeren 
tussen 18 en 36!

Lid worden kan!


