
“We willen alle inwoners
betrekken om onze gemeente
uit te bouwen tot
de warmste gemeente”

DE EERSTE FIETSSTRAAT IN RANST !

In de Emblemseweg, tussen de Kreupelstraat zijn de wegschilderingen en borden geplaatst
om de automobilist erop te wijzen dat de fietsers de hele breedte van de weg mogen gebruiken.
Auto’s mogen in de straat 30 km per uur rijden en vooral ‘GEEN FIETSERS INHALEN’
Deze straat komt er op vraag van fietsers, ouders van fietsende kinderen en daar heb ik als
fietsliefhebbende schepen oor naar !
Het is de bedoeling de verkeersveiligheid van de
zwakke weggebruikers te verhogen en een
fietsvriendelijk klimaat te creëren .

In het kader van de verkeersveiligheid met
accent op fietsvriendelijk beleid worden er
fietssuggestiestroken geschilderd in de
Dorpsstraat van Emblem van aan het einde van
het fietspad tot voorbij de kerk. Er wordt dan in
de zone 30 km per uur ingericht op dat stuk.

Heel wat verkeersdrempels worden hersteld.

Op de Oostmallesteenweg in Emblem wordt
een stuk 50 km ingericht zodat de fietsers en
voetgangers veiliger kunnen oversteken ter
hoogte van de school.

Tine Muyshondt.

VERKEERSVEILIGHEID IN
EEN WARM RANST

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

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Uw lokale contactpersoon:
Dirk Verbruggen
(verbruggen.dirk@telenet.be)
www.Ranst.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/ranst.cdenv

in RANST
Ranst.cdenv.be
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Beste Lezer,
CD&V Ranst werkt alle dagen mee om
van onze gemeente een warme en
goede gemeente te maken om te leven.
We doen dit ook met verschillende
activiteiten. Naast de vele
vergaderingen hebben we in het
voorjaar het eerste "Food Truck"
festival georganiseerd.  Een succes voor
de eerste keer en daarom is er volgend
jaar terug een food truck festival
voorzien. We hopen op nog meer
belangstelling om er terug een
gezellige ontmoeting van te maken.
CD&V team

Ranst, de
warmste gemeente !

Voorzitter, Dirk Verbruggen



 Op 1 oktober ll. werd de vernieuwde
hoofdbib in Ranst officiëel feestelijk geopend.
Tijdens het afgelopen jaar werden er grote
renovatiewerken uitgevoerd. Door de slechte
staat van het dak werd dit volledig vernieuwd.
De inkomhal werd ook ineens mee
verbouwd. Je komt nu binnen in een grote hal
die met glas bekleed is waardoor er een grote
lichtinval is. Op de eerste verdieping vinden
we nu twee vergaderzalen die je online kan
reserveren via de website www.ranst.be.
Verder werd er een nieuw tapijt gelegd en de
indeling van de rekken werd gewijzigd. De
zelfuitleenbalie, die sinds het voorjaar van
2015 in gebruik is, werd in een nieuw meubel

gezet. Alle uitleningen en terugnames
moeten via deze balie geregistreerd worden.
Ook de buitengevel kreeg een nieuw jasje (zie
foto). Reden genoeg dus om een bezoekje te
brengen aan het vernieuwde hoofdfiliaal!

De heraanleg van de Lievevrouwestraat was
één van de doelstellingen van ons bestuur.
Intussen werd deze straat vernieuwd met de
stijlelementen van de andere centrumstraten
en met nieuwe hedendaagse accenten zoals

inox paaltjes, aluminium verlichtingspalen
met energievriendelijke LED-verlichting.
Enkele groenelementen worden dit najaar
verder uitgewerkt.
Dank aan het studiebureau, de aannemer en
onze diensten is hier zeker op zijn plaats.
Tijdens de natste junimaand die we ooit
hebben meegemaakt zijn ze er in geslaagd
om deze werken netjes volgens plan en
binnen de vooropgestelde tijd te realiseren.
Dank ook aan alle bewoners van deze straat
voor jullie begrip en medewerking tijdens
deze werken.
Binnenkort worden ook de andere straten in
de kern van Ranst voorzien van nieuwe

straatmeubilair.
In de deelgemeente Oelegem werd de
tractorsluis geïnstalleerd. Met deze ingreep
wordt een halt toegeroepen aan het
sluipverkeer in deze omgeving en wordt het
rustiger en veiliger voor wandelaars, fietsers
en ruiters.
Na de vernieuwing van de nutsleidingen in de
Veldstraat werd het voetpad heraangelegd. In
een volgende fase zal het wegdek een nieuwe
asfaltlaag krijgen. Ook een aantal andere
straten zullen binnenkort een grondige
onderhoudsbeurt krijgen.
In samenwerking met de
nutsmaatschappijen zullen we de komende
jaren opnieuw een aantal straten onder
handen nemen. Waar mogelijk combineren
we de heraanleg van de rijweg met de
vernieuwing van riolering en nutsleidingen.
Het fietspad langs de Van den Nestlaan  is voor
volgend jaar. Meer fietspaden volgen.

Senioren Ranst.
Door Arthur Philips. Voorzitter

Ook in Ranst werd een senioren-
werking binnen de CD&V opgericht.
Het doel is o.m. te wegen op en deel te
nemen aan het beleid op alle niveau’s
binnen de partij.
Het doel wordt het stimuleren van
senioren om deel te nemen aan de
werking en een antenne te worden voor
aandacht en nood bij senioren. Tevens
sociale isolering, armoede en
problemen detecteren om oplossingen
aan te reiken.
Niet alleen open staan voor problemen
van senioren, maar ook rekening
houden met andere zwakke groepen in
de strijd tegen armoede en
eenzaamheid (alleenstaande
vrouwen, kinderarmoede,…) om tot
een respectvolle samenleving te
komen, waar ook de steeds
toenemende verarming kan gestopt en
verbeterd worden.

Vrouw en Maatschappij
Door Annemie Van
Dyck. Voorzitter

Wij willen, binnen
CD&V graag een
luisterend oor
bieden voor
e i g e n t i j d s e
problemen, uw  vragen proberen te
beantwoorden, samen in groep
aandacht vragen voor specifieke
items binnen de maatschappij. Wij
kunnen dat via uw steun, dus geef ons
uw aandacht, stel ons de vragen die u
bezighouden.
Wij zullen , via onze Nieuwsbrief, de
thema’s publiceren die door Vrouw en
Maatschappij aangereikt worden. Wij
willen samen met u deze thema’s
bespreekbaar maken in onze eigen
gemeenschap, oplossingen zoeken, in
groep zijn wij immers sterker.
Interesse? Schrijf jezelf in op de
Website van CD&V Ranst, u ontvangt
dan alle “Nieuwsberichten”
U kan ons ook gewoon contacteren, via
onze vrouwelijke mandatarissen.
U bent van harte welkom.

Arthur Philips
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En jij? Doe je mee aan ons project?
Laat het ons weten en mail je kandidaat
door naar info@ranst.cdenv.be

RANST,
EEN GEMEENTE IN
BEWEGING.
Openbare werken.

Nieuwe BIB te Ranst

Woord van de voorzitter.
In deze uitgave enkele weetjes van CD&V in
de gemeente. Op 28 mei van dit jaar heeft het
eerste “Food Truck festival” in de gemeente
plaats gevonden. Een CD&V-organisatie
samen met enkele mensen die ervaring
hebben  in dergelijke organisaties.
Voor ons een succes en vandaar gaan we
volgende jaar een tweede versie organiseren
op 20 mei 2017.

Naast de organisatie van deze activiteit zijn
we constant bezig om onze doelstellingen
stap per stap vorm te geven. Niet al onze
wensen zullen gerealiseerd worden.
Daarvoor moet iedereen op dezelfde lijn
zitten, maar die doelen nemen we mee naar
de toekomst.

Onlangs hebben we een open bestuur
georganiseerd rond huwen en
samenwonen” en op 22 november
organiseren we een info en debatavond rond
mobiliteit en basisbereikbaarheid. Alvast te
noteren in uw agenda.
In deze uitgave kun je al zeker iets lezen over
de openbare werken, verkeersveiligheid en
de gerenoveerde BIB van Ranst.
In onze afdeling is er een seniorenwerking, en
vrouw en maatschappij actief.
Respectievelijk Arthur Philips en Annemie
Van Dyck gaan specifieke thema’s voor deze
doelgroepen organiseren. Later meer
daarover.

Voor de meest recentste info kun je zeker ook
terecht op onze web-site en op Facebook.
Veel leesgenot.
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