
Als mensen elkaar ontmoeten, kunnen ze 
met elkaar veel delen en daar worden men-
sen gelukkig van.

Al decennia lang is CD&V mee de bouwer 
van vele projecten in RANST. Een gemeente 
kan niet zonder samenwerking met ho-
gere overheden en omgekeerd. Zo werden 
in Ranst al heel wat fiets- en wandelpaden 
aangelegd alsook rioleringen. Verscheidene 
monumenten werden gerestaureerd. Er 
werd een speelpleinwerking georganiseerd 
en een beleid opgesteld  voor bibliotheken 
en milieu. Op cultureel vlak werd de werking 

verder uitgebouwd. In het gemeentelijk on-
derwijs werd voorzien voor de digitale weg 
voor de toekomst. Aan alle scholen werden 
er aanpassingen uitgevoerd in het kader van 
de verkeersveiligheid.

Vele van deze projecten zijn gegroeid en 
tot stand gebracht door een samenwerking 
op Vlaams, Federaal en Europees niveau. 
Zonder die samenwerking zou onze gemeen-
te er niet zo fraai uitzien. Denk daar aan als  
u een weloverwogen stem wil uitbrengen op 
25 mei.

Een stem voor CD&V kandidaten is het 

verschil in uw buurt.
Tine Muyshondt is ervaren in de politiek. 

Ze neemt al 25 jaar deel aan het gemeente-
lijk beleid en is 20 jaar provincieraadslid. Ze 
heeft een sterke CD&V band en staat dage-
lijks tussen de mensen. Met deze ervaring 
en een zeer uitgebreid netwerk kan ze een 
volwaardige rol spelen in het federaal par-
lement.

Ze staat op de Kamer lijst op de 9de  
plaats. 

Dirk Verbruggen
Voorzitter CD&V Ranst.
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Ranstsesteenweg 
Een betere afvloeiing van het water

Tine als schepen van verkeersveiligheid samen met 
Fernand Bossaerts als schepen van openbare werken.

In samenwerking met de Vlaamse dienst 
Wegen en Verkeer zijn na overleg verkeers-
lichten geplaatst op het kruispunt aan de 
Oostmalsesteenweg. Hierdoor is de over-
steekplaats voor fietsers veel veiliger. Er 
worden in de toekomst nog fietspaden aan-
gelegd langs de Oostmalsesteenweg.

Fietspad 
Oostmalsesteenweg
Waar mensen zich veilig 
kunnen verplaatsen

Een mooi voorbeeld van nauwe samenwer-
king tussen het OCMW en de gemeente in 
Ranst heeft geleid tot een project in het 
centrum van Emblem. Er werden 14 soci-
ale woningen gebouwd, een nieuwe uit-
leenpost van de bibliotheek en een ruimte 
voor kinderopvang. De voor- en zijgevel 
van de woning ‘Van Ocken’ werd behouden 
en gerestaureerd. Daarachter werden de 
nieuwe flats gebouwd.

Een belangrijke stap in het sociaal woonbe-
leid en dit in samenwerking met de Lierse 
Huisvestingsmaatschappij. Van bij de start in 
2010, zat Tine Muyshondt als schepen mee 
aan de tafel met de plannen, met de toen-
malige voorzitter Fernand Bossaerts, nadien 
werd zijn werk verdergezet door de huidige 
OCMW voorzitter Stan De Schutter. Dit pro-
ject kon gerealiseerd worden met subsidies 
van de Vlaamse Overheid.

Sterkere samenwerking
Sterkere buurten

Toevallige ontmoetingen met 
het gezin van Sofie van Dijck, 
CD&V bestuurslid, Jeannine 
Vingerhoets en Tine op het 
nieuwe fiets en wandelpad.

Op de foto, Tine met de OCMW 
vertegenwoordigers Stan  De 
Schutter, Fernand Bossaerts en 
Christel Meeus; Tevens is Christel 
voorzitter van bibliotheekraad.

In samenwerking met Aquafin werd een nieuwe 
riolering aangelegd in de Ranstsesteenweg 
waardoor het afvalwater van vele gezinnen naar 
het zuiveringsstation in Wommelgem kan afge-
voerd worden. De gemeente Ranst heeft tege-
lijkertijd de straat voorzien van een nieuw weg-
dek, voetpaden, fietspaden en parkeerstroken.

Er is een verbindingsfietspad aangelegd dat 
door vele fietsers dagelijks gebruikt wordt, 
zowel recreatief als voor woon- en werkver-
keer. Dit subsidieproject kadert in het Vlaams 
Milieubeleid voor afvalwater.
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Een mooie nieuwe brug in Oelegem over het 
Albertkanaal!

NV De Scheepvaart heeft als opdracht tegen 2020 
alle bruggen over het Albertkanaal te verhogen 
voor de binnenscheepvaart met containers. 

De mooie brug is in beide richtingen voorzien 
van veilige fietspaden. In nauw overleg met de 
gemeente Ranst werd een rond punt gemaakt 
onder aan de brug. Dit verhoogt zowel de veilig-
heid van de fietsers als de vlotte doorstroming 
van het verkeer. Op de beide ronde punten wordt 
een restant van de brug geplaatst als monument 
van de Vierendeelbrug.

Brug te Oelegem
Voor een beter vrachtvervoer over water

Het provinciebestuur van Antwerpen heeft 
de voorbije jaren veel geïnvesteerd in vei-
ligheid. Campus Vesta gelegen in Emblem, 
deelgemeente van Ranst richt zich als oplei-
dingscentrum naar brandweer, dringende 
geneeskundige hulpverlening en politie. 
Veiligheidspersoneel van zowel private als 
publieke sector kan hier terecht voor the-
oretische en praktische opleidingen. Het 
uitgestrekte domein heeft een gevarieerde 
infrastructuur voor het houden van prakti-
sche stages.

In de politieschool wordt opleiding en training 
voorzien voor politiekorpsen, jonge agenten 
worden hier zowel  theoretisch als praktisch 
opgeleid. Tine Muyshondt, provincieraadslid 
is lid van de raad van bestuur  en stippelt zo 
mee het beleid uit.

Aan het Fort van Oelegem siert sinds kort een 
onthaalpoort. De provincie Antwerpen ontwik-
kelde deze poorten langs de Antitankgracht in 
samenwerking met de gemeente en natuur 
2000. Dit is een eerste stap in een grootscha-
lig project waarbij vele forten geherwaardeerd 
worden in hun historische, ecologische en maat-
schappelijke waarde. Fietsers, wandelaars en 
andere bezoekers komen zo meer te weten over 
de geschiedenis en de hedendaagse invulling 
van de Forten en hun omgeving. Deze actie werd 
mede mogelijk gemaakt met Europese mid-

delen in het kader van het INTERREG-project 
‘Forten en Linies in grensbreed perspectief. Het 
fietspad gelegen langs de Antitankgracht werd  
gerealiseerd door de gemeente Ranst in samen-
werking met Toerisme Provincie Antwerpen. Het 
werd ingefietst op 29 september 1996 met Tine 
als provincieraadslid en schepen van Toerisme.

Ondertussen werd er een mooie fiets- en wan-
delverbinding gemaakt met het prachtige groen-
domein Vrieselhof.

Campus Vesta
Studie en opleiding, voor onze veiligheid

Fortengordel
Natuur en cultuur, voor een aangename ontspanning

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

Tine in bespreking met 
Fernand Bossaerts bij de 
werken in uitvoering.

Tine samen met Nicole 
Van Tichelen bij de 
nieuwe onthaalpoort 
te Oelegem. Veel 
interessante 
informatie te vinden.



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land

STERKER VLAANDEREN 
STERKER RANST

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Dit project kon gerealiseerd worden met 
subsidies van de Vlaamse Overheid.

Deze actie werd mede mogelijk gemaakt 
met Europese middelen in het kader van 
het INTERREG-project ‘Forten en Linies in 
grensbreed perspectief. 

Het provinciebestuur van Antwerpen heeft 
de voorbije jaren veel geïnvesteerd in vei-
ligheid. Campus Vesta gelegen in Emblem.
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