
Een nieuw jaar staat voor de deur. 
Tijd om even terug te kijken en 
vooral om vooruit te blikken. 
2014 was een bewogen jaar op poli-
tiek vlak en dit op alle niveaus. Na 
de verkiezingen heeft CD&V een 
sleutelrol vervuld in de samenstel-
ling en de opbouw van de verschil-
lende akkoorden. Men heeft er over 
gewaakt dat op alle beleidsdomeinen 
zoveel mogelijk punten uit ons plan 
terug te vinden zijn. 

Samen pakken we de toekomst aan, 
ook op gemeentelijk niveau. CD&V 
gaat de uitdagingen niet uit de weg 
maar neemt zijn verantwoordelijkheid 
op. Met de beschikbare middelen 
steeds vooruit kijken, visies ontwik-
kelen en doen wat nodig is voor de 
burgers van Ranst. Er liggen nog 
heel wat uitdagingen op de plank en 
het zal de kunst zijn om deze stap 
voor stap te realiseren, ook al moeten 
ze meer gespreid worden in de tijd. 

Voor ons is 
het belangrijk 
om een visie 
te hebben over 
onze gemeente 
op lange ter-
mijn. 
We wensen ie-
dereen dan ook een warm en vreug-
devol nieuw jaar.

Dirk Verbruggen
Voorzitter CD&V Ranst
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SAMEN PAKKEN WE 
DE TOEKOMST VAST

Winterwandeling

Kinderen onder de hoede 
van Sint-Gummarus - 9 km
Culinaire winterwandeling in Emblem en nieuwjaars-
receptie op 1 februari 2015

Meer info in deze uitgave.

Elk risico is 
een kans 
op geluk
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Winterwandeling
Op zondag 1 februari 2015 
organiseert onze afdeling een 
culinaire winterwandeling in 
Emblem. 

Deze kindvriendelijke wandeling brengt 
je langs enkele openbare speelpleintjes, 
en je ziet veel kleine en grote dieren 
onderweg.  Volgens sommige bronnen 
zou het Emblemse gehucht “Alhier” de 
oudste kern van de stad Lier geweest 
zijn. Het was waarschijnlijk de plaats 
waar Sint-Gummarus in de 7de eeuw 
geboren werd. 
Je wandelt langs uitgestrekte 

boomgaarden,akkers en weiden. 
Je volgt een stukje van een vroeger 
treinspoor uit 1914, gepland als een 
strategische verbinding achter de bui-
tenste fortengordel. 
Je start de wandeling in een serre tussen 
recent aangeplante hoogstambomen.
(Bron : www.landvanplaysantien.be )

Wens je mee te wandelen en culinair 
te genieten in de 3 restaurants waar we 
halt houden. Dat kan, inschrijven via 
onze website: http://ranst.cdenv.be 
of  een telefoontje naar Christel Meeus 
0472 564 653 voor meer info. 

Nieuwe Bibliotheek 
in Emblem
Tine Muyshondt schepen voor 
o.a. Bibliotheken schetst de 
evolutie van de bib. 

Door het nieuwe cultuurdecreet in 1978 
werd door Minister Rika De Backer-
Van Ocken een einde gemaakt aan de 
parochiale bibliotheken en haar vrijwil-
ligers. Er werd in elke gemeente een ge-
subsidieerde bibliotheek opgericht. De 
familie Van Ocken woonde en verbleef  
hier. De voor- en zijgevel van het huis 
werd behouden. Daarom geeft de naam 
ook nog een speciale dimensie. 

De bibliotheek is nog steeds populair. 
Ook in deze digitale tijden blijft ze 
voor de mensen de toegangspoort tot 
onderwijs en kennis. De belangrijkste 
doelstelling van de bib is jonge kinde-
ren aanzetten tot lezen. Ook voorlezen 
en vertellen heeft een positieve invloed 
op de taalontwikkeling van het kind. Er 
is dan ook een zeer ruim aanbod aan 
kinderboeken in Emblem. We hopen 
door onze nieuwe, mooie ruimte en het 
groot aanbod van boeken, het bezoe-
kersaantal nog te zien stijgen. 

Herdenking 
WO 1 in Ranst
Op 11 november herdenken we 
elk jaar de oorlogsslachtoffers 
van onze gemeente aan het 
Oorlogsmonument in Oelegem. 
In het kader van de herdenking 
‘100 jaar Groote Oorlog ‘ wor-
den er allerlei initiatieven geno-
men nu, en de volgende jaren. 

Het gemeentebestuur publiceerde in 
samenwerking met de Heemkundige 
Kringen De Brakken en Brucheem en 
met steun van de provincie Antwerpen 
een gedenkboek ‘Vergeet me niet’. 
Willem Segers beschrijft in het boek 
de aanloop naar de Eerste Wereldoor-
log, het tragische lot van de 52 jonge 
soldaten die het leven lieten in Ranst 
tussen 1914 en 1918 en schetst ook een 
levendig beeld van een aantal aspecten 
uit het dagelijkse leven tijdens de lange 
oorlogsjaren in Ranst. 
In september organiseerde de werk-
groep WO I met de cultuurdienst voor 
de leerlingen van het 6de leerjaar van 
alle scholen een gegidst bezoek aan de 
IJzertoren en de Dodengang in Diks-
muide. In het Vrieselhof, op het gras-
veld voor het kasteel, staan 52 kruisjes. 
Een tijdelijk Erepark voor de gesneu-
velden in en van Ranst. De kinderen 
plaatsten op 11 november de namen op 
de kruisjes. Er werd ‘Ten Velde ‘ gebla-
zen, een kippenvel moment! 
De grote opkomst bij het huldigings-
moment voor de gesneuvelden en voor 
de huldiging in het Vrieselhof  toont 
aan dat de Groote Oorlog in onze ge-
meente nooit zal vergeten worden. 



Toekomst 
OCMW

De nieuwe Vlaamse regering wil tegen 
2019 de OCMW’s volledig integreren in 
de gemeenten. 
Het samengaan van de ondersteunende 
diensten van gemeente en OCMW ligt 
voor de hand in tijden van besparingen. 
De kernopdracht van het OCMW “ie-
dereen in staat stellen een menswaardig 
leven te leiden” dient hier versterkt uit 
te komen. 
Een uitdaging voor CD&V om de kwa-
liteit van de dienstverlening op niveau 
te houden of  op te krikken ondanks de 
financieel moeilijke tijden.
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We willen van Ranst een fair-
trade gemeente maken.
De eerste stappen zijn intussen 
gezet. 

Verschillende organisaties, handelaars, 
verenigingen willen met enthousiasme 
meewerken om deze titel te behalen. 
Ook vanuit het bestuur hebben we al 
beslissingen hieromtrent genomen. Zo 
zijn vanaf  nu in “den Boomgaard” ook 
fairtrade wijnen, fruitsappen, enz. be-

schikbaar. Bovendien zullen we ook lo-
kale producten een bevoorrechte plaats 
geven bij initiatieven van het bestuur.

In het voorjaar wordt een fairtrade-
fietsroute geopend. Dit pad zal ons 
leiden langs verschillende plaatsen in 
onze gemeente waar fairtrade en lokale, 
duurzaam geproduceerde voeding kan 
verkregen worden.

De intussen opgerichte werkgroep 

werkt verder aan initiatieven en een 
plan om deze titel te verdienen. Door 
samen te werken zullen we erin slagen 
om van Ranst een fairtrade-gemeente te 
maken.

Fairtrade Ranst doet mee

Toekomst mobiliteit 
De gemeente in beweging

Vanuit deze optiek werken we samen 
met zowel de diensten van het Agent-
schap Wegen en Verkeer, verantwoorde-
lijk voor onze snelwegen, als met NV De 
Scheepvaart die het Albertkanaal in be-
heer heeft, om te streven naar een vlotte 
en veilige mobiliteit onze gemeente.
Wat het transport over water betreft 
wordt op dit moment het Albertkanaal 
verbreed en worden de bruggen over 
het kanaal verhoogd. Van deze situatie 
willen we gebruik maken om het verkeer, 
vooral in de deelgemeente Oelegem, 
vlotter en veiliger te laten verlopen. 
Uitgebreid studiewerk wordt op dit mo-
ment uitgevoerd met de bedoeling om, 
in samenspraak met onze bevolking en 
de diensten van “De Scheepvaart”, een 
ideale oplossing uit te werken.
Wat de snelwegen betreft is op dit mo-
ment het geluidsscherm in de “bocht van 
Ranst” in uitvoering.
Deze ingreep zal de leefbaarheid en de 
woonkwaliteit in de Oude Vaartstraat 
en ruime omgeving fel verbeteren. In 
dezelfde zone wordt alles voorbereid om 

de beschadigde brug van de Vaartstraat 
in de loop van 2016 af  te breken en te 
vervangen.
In samenwerking met verschillende dien-
sten worden plannen uitgewerkt om de 
gewestwegen in onze gemeente, N116 en 
N14, te voorzien van veilige fietspaden, 
nieuwe verlichting en aangepaste riole-
ringen en andere nutsvoorzieningen. In 
een eerste fase zal de Kromstraat worden 
heraangelegd. Bij een normaal verloop 
starten deze werken volgend jaar.
Ook een aantal gemeentewegen, voet-
paden en fietspaden zullen in de loop 
van volgend jaar een onderhoudsbeurt 
krijgen. Over de planning zullen we jullie 
tijdig inlichten.

In kringen van transport en mobiliteit wordt onze gemeente beke-
ken als “de poort van Antwerpen”. Dat komt omdat er niet alleen 
personenverkeer maar ook veel goederen van en naar de stad en 
de haven onze gemeente passeren via snelwegen en over het wa-
ter. Bijna dagelijks is het knooppunt Ranst in het verkeersnieuws. 
Niet alleen op de snelwegen, maar ook op de gewest- en gemeen-
tewegen merken we deze drukte. 



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

Uw lokale contactpersoon:  
Steven Schryvers  
(sschryvers@cdenv.be)

Uw nationale contactpersoon  
Sam van CD&V (sam@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

Volg ons op Facebook:  
www.facebook.com/cdenv
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Het uitzicht van de “Villa Van Ocken”, 
omgeven met grote rode beuken, werd 
zoveel mogelijk behouden. Heel wat 
nieuwe inzichten inzake sociale wo-
ningbouw, kinderopvang en bibliotheek 
hebben in dit complex vorm gekregen. 
Op 22 juni 2012 werd de eerste steen 
gelegd. Op 8 november 2014 was de 

officiële opening met de inhuldiging 
van een kunstwerk “Vieni Dentro” 
(kom maar binnen). Het nodigt ons 
uit om mee te reizen in de verbeelding 
van de bibliotheek, onbezorgd op te 
groeien in de kinderopvang en je goed 
te voelen in de nieuwe woningen.
Met de bouw van deze 14 sociale wo-
ningen hebben we in Ranst een eerste 
stap gezet in de sociale woningbouw. In 
samenwerking met de “Lierse maat-
schappij voor de huisvesting” gebeurt 
de verhuring volgens het sociaal huur-
stelsel, met voorrang aan personen die 
een binding hebben met de gemeente.

Opening “Huis van Ocken”
Het OCMW realiseerde in samenwerking met de gemeente het 
project “Hof van Ocken” aan de Dorpstraat in Emblem

Recreatiedomein Ontwikkeling Moervelden
Het voormalig militair domein, de “Moervelden”, is eigendom van 
onze gemeente. Het werd ontwikkeld als recreatiedomein waar 
ondertussen verschillende verenigingen uit Ranst een plaatsje 
hebben gevonden. 

Zo is er een jumpinghal die volledig 
door vrijwilligers tot stand is gekomen. 
Daarnaast is er een mountainbikecircuit 
en zelfs de sterrenwacht heeft hier een 
afdeling.
Centraal is er één hal blijven staan te 
midden van een ruim grasplein. Vandaag 
is er niets aanwezig om deze op een 
veilige manier ter beschikking te stellen. 
Voor CD&V moet deze hal gerenoveerd 
worden.  Om het domein toegankelijk te 
maken moet er verder ook gedacht wor-
den aan parkeerplaatsen voor auto’s en 
fietsen, veilige wandelpaden, …  Kortom 
een totaalvisie dringt zich op!

Zo zou onze speelpleinwerking hier in de 
toekomst een plek kunnen krijgen met 
speeltoestellen, een zandbak, een picknick 
plaats enzovoort. 
De ontwikkelingen dienen natuurlijk niet 
in één beweging te worden uitgevoerd. 
Een studie die de mogelijkheden en de 
kosten aan het licht zou brengen zou al 
een eerste stap in de goede richting zijn!

Enkele regels voor 
sociaal wonen

Wie komt in aanmerking voor een 
sociale huurwoning in Emblem?
• Je hebt de voorbije 6 jaar minstens 3 

jaar in Ranst gewoond.
• Je bent geen eigenaar van een wo-

ning of  bouwgrond.
• Je bent meerderjarig.
• Je hebt een beperkt inkomen (max. 

inkomen 2010 is € 20 233 voor een 
alleenstaande, 

• € 21 929 voor een alleenstaande met 
een handicap en € 30 350 voor een 
gezin vermeerderd met € 1 696 per 
persoon ten laste).

• Indien nodig ben je bereid om 
Nederlands te leren en een inburge-
ringstraject te volgen (voor verplichte 
inburgeraars).

Voor meer informatie en inschrijvingen 
neem je contact op met de Lierse Huis-
vestingsmaatschappij (tel 03 490 30 50).
Naast de 14 sociale huurwoningen heeft 
het OCMW in Emblem, Oelegem en 
Ranst ook verschillende seniorenflats 
die ter beschikking worden gesteld voor 
inwoners die minimum 60 jaar zijn. Er 
wordt een vaste verblijfsvergoeding ge-
vraagd in verhouding tot het inkomen. 
Voor meer informatie kan je contact opnemen 
met de sociale dienst van het OCMW 
(tel 03 385 38 88).


