
» DE WEG VOORUIT

Met CD&V/WIJRanst 
werken WIJ aan 
leefbare dorpen.
»

RANST



CD&V/
WIJRanst,    
wie zijn WIJ? 

»
CD&V is naast een politieke partij een 
brede beweging die actief is in Ranst 
om er een goede leefomgeving te 
creëren. De visie van CD&V wordt 
door onze mandatarissen vertaald naar 
thema’s op het gemeentelijk niveau.
Door hun talrijke contacten met de 
inwoners en door hun kennis van de 
noden in de gemeente, kunnen onze 
geëngageerde mensen zich inzetten 
voor de lokale dossiers. 

Dirk Verbruggen, voorzitter



De Weg 
Vooruit met 
Tine. 
Mijn politiek engagement in Ranst combineer 
ik al 30 jaar met mijn gezins- en professioneel 
leven.
Als lijsttrekker wil ik mij dan ook blijven inzetten 
voor onze mooie, groene gemeente.
Onderwijs, sport en cultuur maken Ranst 
levendig en actueel. Het rijke vormings- en 
schoolaanbod dicht bij huis is een 
meerwaarde.
Wandel- en fietspaden aanleggen, 
onderhouden en verbeteren, de 
verkeersveiligheid optimaliseren, is de 
blijvende verantwoordelijkheid van een 
bestuur. Samen met een geëngageerde ploeg 
zal ik hierin blijven investeren. 
En dankzij onze gezamenlijke strijd tegen 
zwerfvuil, waarvoor zowel het bestuur als de 
inwoners inspanningen  leveren, groeien wij 
naar een proper Ranst waar het aangenaam 
wonen is voor jong en oud.
Hier wil ik, met veel enthousiasme, nog steeds 
mijn schouders onder zetten.

Tine Muyshondt, lijsttrekker

www.ranst.cdenv.be



Fernand Bossaerts
» Veiligheid en openbare werken

De openbare werken 
komen de mobiliteit in 
Ranst ten goede. Aanleg  
van straten in beton 
verhoogt de levensduur. 
Fietspaden uitgevoerd in 
asfalt zijn comfortabeler en 
aantrekkelijker voor 
tweewielers.

Prioritair in de aanleg van 
fietspaden zijn veilige 
kruispunten. De fiets-
suggestiestroken ver-
hogen die veiligheid op 
plaatsen waar geen ruimte 
is voor een vrij fietspad.

We gaan verder met de 
vervanging van de 
straatverlichting.  De 
Dorpstraat in Emblem 
is één van de straten 
die dit jaar nieuwe en 
energiezuinige LED-
verlichting zal krijgen.
»

De Weg Vooruit naar auto's, fietsers en voetgangers die 
elkaar (graag) zien.



Tine Muyshondt
» Vorming, onderwijs en 
milieu

De toekomst is wijs
De toekomst is groen.

Als kind kon ik al intens 
genieten van voordracht, 
boeken en poëzie.

» Leven is vormen

Lerende kinderen en vol-
wassenen kunnen aan de 
toekomst werken in Ranst. 
Naast gemeentelijke basis-
scholen met veel groen en 
ruimte, bieden wij kunst-
onderwijs en een vormings-
aanbod voor volwassenen.

In onze BIB wordt de leespret 
aangewakkerd via activteiten op 
maat van kinderen en in het 
leescafe voor volwassenen. Je 
vindt er een rijk aanbod aan 
boeken, CD’s, kranten en 
tijdschriften. 

Fietsen en wandelen in en om 
Ranst vergroot de geluksfactor. 
Het Zevenbergenbos, het 
Vrieselhof, de boomgaarden en 
kanaaldijken, we koesteren 
onze groene gordel.

Ook de generaties na ons 
hebben recht op een groene en 
propere gemeente. Daarom 
staat een degelijk afvalbeleid op 
ons programma.  We willen hier 
een groot draagvlak voor 
creëren.



30 - 50 - 70
Hier plukken we vandaag én 
morgen de vruchten van.

Gemeenteraadsleden Monique Beirinckx en 
Christel Meeus blikken met trots terug op hun 
inspanningen voor een (verkeers)veiliger Ranst.

Ik werk  graag mee 
aan leefbare 
gemeenschappen.
» Dat is CD&V/WIJRanst

30-50-70.  De getallen staan 
symbool voor een dossier 
dat wij hebben ingevoerd: 

Op de verbindingswegen 
tussen de verschillende 
gemeenten mag je 70 km 
per uur rijden. De 
belangrijkste wijziging is 
50Km per uur in de dorpen. 
In de dorpscentra  en aan de  
schoolomgeving geldt de 
maximum van 30 km per uur.

Een aantal straten kreeg het 
statuut fietsstraat: In de 
Mollentstraat, de St.-
Antoniusstraat, de Em-
blemseweg en de Drie-
pikkelhoeveweg mag je met 
de auto 30km per uur rijden. 
Fietsers mag je er niet 
inhalen. 

Wanneer elke weggebruiker 
dit respecteert, zal dat zeker 
leiden tot een grotere 
verkeersveiligheid.

Mooie momenten,WIJ zijn aanwezig

Sofie, Nicole, Arthur, Annemie, Dirk en vele 
anderen zetten zich in voor onze gemeente 

Wij staan dicht bij 
jullie, inwoners van 
Ranst. Wij houden 
de vinger aan de 
pols. Wij leven, 
vieren en werken 
mee en luisteren  
naar uw lief en leed.

Aanwezig zijn op 
evenementen, de handen 
uit de mouwen steken 
tijdens activi-teiten, 
sleutel-momenten met u 
delen op vieringen of op 
recepties, wij vinden dat 
belangrijk!

Ook onze contacten 
met collega’s op 
andere 
beleidsniveaus blijven 
wij verzorgen.  Die 
inspanningen leveren 
wij  om uw belangen 
op lokaal niveau te 
realiseren.

Onze mensen staan dicht bij u en onderhouden ook contacten op andere 
beleidsniveaus.
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CD&V/WIJRanst streeft naar 
leefbare dorpen 

»

De gemeente Ranst en haar dorpen, dat is de 
leefomgeving waarvan wij houden en die we nog 
willen verbeteren.
We willen thema’s die de leefbaarheid 
verbeteren ter harte nemen: een weldoordachte 
ruimtelijke ordening, verantwoorde beslissingen 
op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid.

Jong en oud moet zich hier thuis kunnen voelen. 
Er zijn talrijke ontmoetingsplaatsen en 
ontspanningsmogelijkheden, er is levendigheid, 
er is rust, er zijn winkels en er is horeca.  Dit rijke 
aanbod moeten wij koesteren en optimaliseren.

Die dynamische omgeving creëert ook nieuwe 
noden. Wij willen met u in dialoog gaan en die 
noden leren kennen, enkel zo kom je tot 
gedragen beslissingen.

Kortom, Een leefbaar Ranst, daar willen we 
samen met u naar streven! Heb je zelf 
suggesties? Laat het ons zeker weten.

info@ranst.cdenv.be

Naar een 
gezellig en leefbaar 
Ranst.
Dat kan alleen 
samen.
» 
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