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WIJ wensen u het allerbeste in het
nieuwe jaar. Veel liefde, vreugde en
gezondheid. Met deze basisgevoelens,
kan je al u dromen en wensen in
vervulling laten gaan. Daar zijn WIJ dag
in, dag uit, mee bezig. Samen met jullie
werken aan de toekomst van onze
gemeente.

In deze uitgave kunnen jullie artikels
vinden over het voorbije jaar en enkele
wensen voor het komende jaar. Tekstjes
samen gebracht door onze
mandatarissen en leden.

Tegelijk geven we iedereen de
mogelijkheid om zijn eigen wensen
kenbaar te maken. Maak er gebruik van
en laat het ons weten. Jullie ideeën zijn
waardevol om mee te nemen in de
verdere ontwikkeling van onze
gemeenschap.

Dirk Verbruggen
Voorzitter.

3674

9360

9495

Nieuwjaarsreceptie.

Vrijdag 15 januari 2016 om 19u30
Afspanning “Den Moor” te Broechem

Programma: van 19u30 tot 20u00
aperitief
aansluitend uitgebreide winter-BBQ
en dessert

Tine Muyshondt, eerste Schepen, en
Griet Smaers, Federaal
Volksvertegenwoordiger en meter
van onze afdeling, zullen een
woordje doen.
Inschrijven verplicht via de web-site.

Ranst
De nieuwjaarskrant van jouw buurt

Gemeente Ranst Neem ook een kijkje op wwwwww.r.ransanst.cdenvt.cdenv.be.be
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JOUW VOORNEMEN VOOR 2016

Duurzaam en dynamisch Ranst.

CD&V Ranst onderweg naar een duurzame
en dynamische gemeente. Doe jij mee?

Lievevrouwestraat.

Eind januari starten de werken in de

Lievevrouwestraat in Ranst. De straat

wordt zoals de Gasthuisstraat en de

Schoolstraat ingericht als zone 30 met

tweerichtingsverkeer, voetpaden, en

parkeervakken. Er wordt nieuwe

ledverlichting geplaatst en groene

elementen. Het plan werd aan de

bewoners van de straat en

geïnteresseerden toegelicht door de

ontwerper en het gemeentebestuur. De

voorbereidende werken aan de

nutsleidingen zijn al klaar. De werken

zullen ongeveer 3 maanden duren, en de

bewoners en de handelszaken, hopelijk

zo weinig mogelijk overlast bezorgen. En

zoals altijd, het zal mooi zijn als het klaar

is!

Je hebt ongetwijfeld plannen voor het nieuwe jaar.

Geef ons jouw inspiratie voor 2016

DAAR GA IK VOOR IN 2016

DAAR GA IK SAMEN MET MIJN GEMEENTE VOOR IN 2016

DAAR GAAN WIJ VOOR IN ONZE GEMEENTE IN 2016

Mail ons je voornemen via : http://ranst.cdenv.be/
of vul je wensen online aan /daar-gaan-wij-voor-in-2016

Onderhoud van onze gemeentewegen.

Tijdens de afgelopen maanden werden een aantal gemeentewegen voorzien van een nieuwe asfaltlaag en werd de

verkeersgeleider van de Oelegemsesteenweg in beton heraangelegd.

In de Van den Nestlaan werden de scheuren in de rijbaan gedicht en tijdens het voorjaar zal de volledige weg een

bestrijking krijgen.

Ook een aantal andere straten zullen dit jaar vernieuwd worden.

De Veldstraat in Ranst is één van deze straten. In combinatie met het herstel van de rijweg zal het voetpad in deze straat

worden heraangelegd. Voor er met deze werken wordt gestart zullen eerst de nutsmaatschappijen de oude leidingen onder

de weg en de huisaansluitingen vernieuwen. We trachten deze werken te bundelen, om de periode van hinder zo kort

mogelijk te houden.

Een aantal verkeersplateaus, waar tijdens de afgelopen zomer vervormingen zijn opgetreden, zullen we dit jaar herstellen of

verbeteren.

Wat de voetpaden betreft staat, naast een aantal andere straten, de Venusstraat in de omgeving van de school op ons

programma.

Voor het eerst wordt er dit jaar ook een budget voorzien voor het onderhoud van onze ietspaden.

In een eerste fase willen we hiermee het ietspad van de Van den Nestlaan onder handen nemen.

Onderhoud van de voetpaden, de ietspaden en de wegen blijft een grote uitdaging en met de beschikbare middelen

trachten we dat zo goed als mogelijk te doen.

Fernand Bossaerts.

Schepen Openbare werken.



Welke taak heeft het OCMW in de
vluchtelingencrisis?

De mooie kerstverlichting in de straten, maakt onze gemeente extra gezellig in de donkerste en koudste dagen

van het jaar. De sfeer van licht, warmte, gezin, familie … SAMEN zijn.

Aan feestdagen zit ook een minder kleurrijke kant, ze kunnen verdriet en eenzaamheid extra uitvergroten. De

lege stoelen aan tafel, de winterkoude voor de daklozen, die ondraagelijke ziekte … of weg van je familie, je

thuis, op de vlucht van een plaats vol oorlog.

Traditioneel is het jaareinde een moment vol goede voornemens. Laat ons een stap verder gaan, niet alleen

denken aan onszelf, maar ook aan datgene wat we een ander toewensen.

Laten we de hoop van het nieuwe jaar met vreugde omarmen en samen werken aan een warme WIJ gemeente.

Samen de veranderingen en uitdagingen tegemoet treden en bouwen aan een toekomst voor iedereen. Ik, jij…

WIJ!

Door oprecht om elkaar te geven, kan de wereld er morgen alleen maar beter uitzien.

Begin er vandaag nog mee en het wordt vast en zeker een schitterend en sprankelend jaar!

Een droom voor morgen, een vonkje licht en warmte voor ons allemaal!

Daar gaan WIJ voor in 2016!

Monique Beirinckx en Nicole Vantichelen.

Ik, Jij, WIJ in 2016.

België is één van de landen die de Conventie van Genève

(1951) heeft ondertekend. Hierdoor verbond ons land zich

ertoe bescherming te verlenen aan vluchtelingen die

verblijven op het Belgische grondgebied. Elke persoon die

met reden vreest vervolgd te worden wegens ras,

godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het

behoren tot een bepaalde sociale groep kan als vluchteling

erkend worden. Economische vluchtelingen zullen niet

erkend worden. Eerst moet de asielzoeker een

asielprocedure doorlopen. De Dienst Vreemdelingenzaken

(DVZ) te Brussel wijst hem of haar verder door naar

bijvoorbeeld een lokaal opvanginitiatief (LOI).

Dit is een kleinschalig opvanginitiatief voor asielzoekers,

georganiseerd door een OCMW en geinancierd door de

federale overheid. Het bestaat uit een bemeubelde woning

met de nodige faciliteiten. Enerzijds wordt in

basisbehoeften voorzien (huisvesting, nutsvoorzieningen,

eten, kledij, medische kosten,...). Anderzijds wordt door het

OCMW maatschappelijke begeleiding aangeboden:

wegwijs raken in de Belgische maatschappij,

doorverwijzing naar Nederlandse taallessen en vorming,

begeleiding bij de asielprocedure, sociale begeleiding en

integratie,.... Ze krijgen geen inanciële steun, enkel

leefgeld voor maaltijden en zakgeld. Gedurende de eerste 4

maanden mogen ze ook niet werken.

Het OCMW van Ranst is zo’n partner van de federale

overheid bij de opvang van asielzoekers. Binnen onze

gemeente worden permanent 11 mannelijke alleenstaande

asielzoekers opgevangen in een woonhuis te Oelegem dat

eigendom is van het OCMW.

Eénmaal de asielzoeker erkend wordt als vluchteling moet

hij binnen de 2 maanden de opvangwoning verlaten en zelf

een woning huren op de private markt. De vluchtelingen

die zich daarna op het grondgebied van onze gemeente

vestigen worden door het OCMW begeleid zodat zij hun

kansen op tewerkstelling kunnen vergroten.

Christel Meeus.

De vernieuwing van het dak heeft ertoe geleid dat ook de inkomhal en het computerlokaal moest

aangepakt worden. De beslissing om de open patio ook te overdekken, schept veel meer ruimte

en er komen twee mooie vergaderlokalen boven. De verbouwing levert niet alleen meer ruimte,

maar de uitbreiding werd ineens gerealiseerd naar de nieuwe normen van duurzaamheid en

energiebesparing. We plannen dat de werken helemaal voltooid zullen zijn in februari.

Er is een zelfuitleenbalie, het leescafé zal er weer zijn op donderdagvoormiddag en het personeel

zal tevreden zijn .Dank voor het begrip want de verbouwing heeft toch voor veel ongemakken

gezorgd.

Zowel dvd’s als boeken kunnen vanaf nu voor een maand uitgeleend kunnen worden !

Tine Muyshondt en Annemie Van Dyck.

WIJ gaan voor een verdere ontwikkeling van het recreatiedomein “De Moervelden” Dit gebied moet

een echte ontmoetingsplaats worden, een gebied voor iedereen, Een plek voor rust, ontspanning en

evenementen

WIJ staan voor geloven in “deeleconomie”, een manier van samenwerken die opnieuw ontdekt wordt.

economische vorm waar nieuw leven in geblazen wordt. We steunen dergelijke initiatieven en werken mee

waar het kan.

WIJ wensen een duurzame ontwikkeling van het bestuurlijk apparaat, op een zo’n functioneel mogelijke

manier. We werken en denken aan een toekomstvisie op lange termijn.

WIJ gaan de omgeving en vooral de parking van de evenementenhal op een betere en degelijke manier

aanleggen.

WIJ trekken mee het mobiliteitsdossier te Oelegem. De nieuwe Maasweg moet er komen, het dorp moet

terug een dorp kunnen zijn.

WIJ trekken en werken mee aan het gemeentelijk klimaat actieplan.

Verbouwing bibliotheek Ranst.



EEN GOED JAAR VOOR JOU,
VOOR MIJ EN VOOR DE HELE BUURT

Tine Muyshondt

De tentoonstelling ‘De Groote Oorlog’

De reizende tentoonstelling werd opgesteld en

geopend op 6 november in de kerk van Oelegem.

Nadien werd ze opgesteld in de kerken van

Broechem, Emblem en Ranst. Ze was telkens op

zaterdag te bezoeken en meer dan 300 leerlingen

van de derde graad van alle scholen werden

rondgeleid door gids Willem Segers. Zo worden

de jonge mensen uitgelegd en getoond wat de

wereldoorlog I betekend heeft in ons land en onze

dorpen. Jaarlijks bezoeken de lln. van de 6de

leerjaren de Westhoek, nemen deel aan de

huldiging op 11 november aan het monument van

de gesneuvelden en in het Vrieselhof worden

kruisjes geplaatst voor de 52 gesneuvelden

soldaten van onze gemeente.

Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de

vrijwilligers van de werkgroep Wereldoorlog I, de

technische dienst, cultuurdienst en erfgoedraad

van de gemeente.

De werkgroep is volop plannend aan een volgend

thema voor 2016 en dat zal de Oelegemse

schrijver Jozef Simons zijn tijdens de oorlogsjaren.

Nieuwsgierig? Neem ook een kijkje op
www.Ranst.cdenv.be

https://www.facebook.com/CDenVRanst/

Stan De Schutter.
Op 31 december 2015 nemen we afscheid van de actieve politieke carrière van Stan De

Schutter. Een kort overzicht van Stan zijn politieke loopbaan.

1 januari 1989 schepen van ruimtelijke ordening, leefmilieu, verkeersveiligheid, sport, jeugd

en landbouw tot 31 december 1994

1 januari 1995 schepen van ruimtelijke ordening, leefmilieu, groen en landbouw tot 31

december 2000

1 januari 2001 gemeenteraadslid tot 31 december 2006

1 januari 2007 schepen van inanciën, landbouw, groen en informatica tot 31 december 2012

1 januari 2013 schepen van sociale zaken en OCMW voorzitter tot 31 december 2015.

Namens de volledige CD&V afdeling van Ranst wensen we Stan nog veel levensvreugde in zijn

nieuwe uitdagingen.

Nicole Damen zal vanaf 1 januari 2016 het OCMW voorzittersschap opnemen.

Opvolgingen in gemeenteraad en OCMW raad
door Christel Meeus en Soie Van Dijck.

Christel Meeus zal Stan De Schutter
opvolgen in de gemeenteraad
vanaf 1 januari 2016. Christel heeft
haar politieke sporen al verdiend
als OCMW raadslid. Deze functie
blijft ze trouwens nog verder
uitvoeren. WIJ wensen Christel alle
succes als gemeenteraadslid.

Soie Van Dijck zal vanaf 1 januari
2016 Stan opvolgen in de OCMW
raad. Voor haar is het een eerste
politiek mandaat. WIJ wensen Soie
alle succes in de raad.


