
                       “We willen alle inwoners 
                          betrekken om ons dorp 
                          uit te bouwen tot 
                          het warmste dorp” 

Opening kleuterschool
We schrijven geschiedenis!
Op 30 augustus 2017 was het feest in De 
Knipoog, een heuglijk moment. 
De ouders en kleuters werden feestelijk 
ontvangen door de  directeur, het team en het 
schepencollege.
Het lint van de kleuterklassen en 
kindertoiletten werd door de kleuters zelf 
geknipt! De fonkelnieuwe ingerichte klassen 
werden ingehuldigd, echte pareltjes.
Een droom om te starten met 2
kleuterklassen is werkelijkheid.
De Juffen verwelkomden de kleuters op een
originele manier met een verhaal over 
kleuterzaadjes.

Samen met geïnteresseerde burgers kijken WIJ naar de toekomst. In het voorjaar hebben we 
gespreksrondes georganiseerd om te horen en te weten waar de belangrijkste gevoeligheden 
liggen bij onze inwoners. 
Onze gemeente is een bloeiende, landelijke gemeente met 4 woonkernen, elk met hun 
eigenheid.
Zelf hebben we heel wat ideeën, maar in dialoog gaan met de Ranstenaars is erg belangrijk 
om alles op elkaar af te stemmen om tot een gemeenschappelijk doel te komen. Een warm 
Ranst.
WIJRanst is als grotere beweging hier volop mee 
bezig. In de voorbije decennia heeft het 
gemeentebestuur veel verwezenlijkt, maar alles 
verloopt soms spijtig genoeg niet zoals we het 
graag zouden zien. We merken uit dagdagelijkse 
gesprekken dat de huidige generatie de 
accenten anders legt. 
Daarom is het nodig om volop te gaan voor een 
nieuwe beweging en richting.
Het samen leven in leefbare dorpskernen, 
ontmoetingsplaatsen, ruimtelijke invulling, 
energiezuinige toepassingen, enz. zijn maar 
enkele van de vele thema's.
Met onze WIJRanst beweging, waar iedere 
geïnteresseerde deel van kan uitmaken, werken 
we verder aan deze toekomst. Ons lokaal 
verkiezingsprogramma zal dan ook op deze 
informatie gebouwd worden.
Mensen die deel willen uitmaken van onze 
beweging zijn steeds welkom. In deze folder kan 
je onze contactgegevens  vinden.

CD&V/WIJRANST 
KIJKEN NAAR DE 
TOEKOMST

CD&V/WIJRanst - Onze 7 toekomstige thema's 
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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Dirk Verbruggen
(vebruggen.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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De aankleding zal voorzien zijn in het 
teken van halloween.
Food trucks by:

Bar Barista
Pan-N-Koek
Agios Ilios
Up'Pepper
't Zeepaardje
Nham Fai

Music truck by : Unimogsound.
Kinderanimatie :
Grime
Springkasteel

Met CD&V geven we onze dorpen aan de 
bewoners
Met CD&V werken we samen verder aan een 
goed beheer
Met CD&V, uw sleutel tot een goede invulling 
van uw vrije tijd
Met CD&V, uw garantie tot een sociaal beleid
Met CD&V, constant de maximale aandacht 
voor mobiliteit en veiligheid.
Met CD&V, een voortrekkersrol op gezond 
wonen.
Met CD&V naar een open huis met een 
maximale communicatie.

WIJRanst heeft een eigen logo, iedereen  kan 

hieraan deelnemen.
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Voorzitter , Dirk Verbruggen.



In eigen beheer, met beperkte middelen 
kreeg een oud huis aan de Schildesteenweg 
een facelift. Het welkomhuis, met als doel 
sociale en professionele activering, zag het 
levenslicht. De sociale dienst van het OCMW 
is de stuwende kracht. 

Vorming, activiteiten en workshops als koken 
met een klein budget en seizoensgroenten, 
creëren ‘samen-beleef’ momenten.

De tuin speelt een sleutelrol als 
ontmoetingsplek: tuinieren met vrijwillige 
Ranstenaars i.s.m. vzw VELT, ontdekken, 
engagement tonen. We durven zelfs dromen 
van echte buddy’s.

Een eerste groep kreeg tools aangereikt om 
beter gewapend op zoek te gaan naar een 
geschikte job en terug actief te zijn op de 
arbeidsmarkt.
WIJ raadsleden zijn trots op dit project.
Sofie Van Dijck, Nicole Vantichelen

1 september 2017 ging het nieuw 
snelheidsplan in voege. Dit plan werd 
opgesteld na veel overleg met de 
verkeerspolitie, de 
verkeerscommissie en het college. Het 
werd goedgekeurd in de 
gemeenteraad.
De kerndoelstelling is het verhogen van de 
verkeersleefbaarheid in de gemeente.
In Ranst geldt 50 km per uur als  richtsnelheid, 
met uitzondering van 70 km op de 
verbindingswegen en 30 km in de centra en 
de schoolomgevingen.
De volgende maanden zullen er naast 
sensibilisering ook regelmatig 
snelheidscontroles uitgevoerd worden. 
Tevens zullen er  flitspalen geplaatst worden 

in de Gustaaf Peetersstraat en de 
Zandhovensesteenweg om de 
snelheidsovertreders te verbaliseren.

Een overzicht van de verschillende wegtypes 
met bijhorende snelheidsbeperking is te 
vinden op de website van de gemeente Ranst.

 https://www.ranst.be/snelheidsplan-ranst

Foto : Christel Meeus en 
Monique Beirinckx hebben het 
reglement mee goedgekeurd.

Betere wegen zijn onze 
voortdurende zorg. 

In het voorjaar werden de voetpaden 
van het Streep en de Spoorweglei 
heraangelegd. Recent kreeg het 
voetpad van de Schildesteenweg in de 
omgeving van het Vrieselhof een 
opknapbeurt en nu de voet- en 
fietspaden van de Vincent 
Goossenslaan. Bij de fietspaden 
kiezen we voor asfalt dat geeft minder 
weerstand en meer comfort voor 
fietsers.

Een gedeelte van  Venweg en van Maas 
en Moor,  Beemdenstraat, 
Fransehoeveweg,  Laarstraat en de 
Zakstraat krijgen een nieuw, betonnen 
wegdek dat langer in goede staat blijft 
dan asfalt. 

Het fietspad van de Van den Nestlaan 
heeft dringend onderhoud nodig. In 
een eerste fase willen we het gedeelte 
tussen het kruispunt met de Slijkstraat 
en de Ranstsesteenweg aanpakken en 
meteen riolering voorzien. Zo kunnen 
de woningen in dit straatgedeelte erop 
aansluiten en kan het afvalwater van 
de site van de nieuwe technische 

dienst afgevoerd worden. Dit project 
zit in de planningsfase, het moet nog 
enkele procedures doorlopen. We 
trachten het zo snel mogelijk te 
realiseren.

Stap voor stap maken we werk van het 
verzamelen en behandelen van ons 
afvalwater. Een rioleringsproject is 
opgestart voor de Vorstjensweg, de 
Pater Domstraat, de Mollentstraat, 
Nauwelaershoeven en Steenweg op ’t 
Fort, waar mogelijk in combinatie met 
het onderhoud van de wegen.

In Oelegem staat het gebied Everhoek 
op het rioleringsprogramma, wordt de 
parking van het parochiecentrum in 
een nieuw kleedje gestoken, krijgen de 
jeugdlokalen een vlottere en veiligere 
toegang en zorgde een kudde schapen 
deze zomer voor ecologisch 
bermbeheer aan de nieuwe brug. Een 
positieve ervaring die we i.s.m. de 
Vlaamse Waterwegen verder willen 
uitbouwen.

FERNAND BOSSAERTS
OPENBARE WERKEN

De bermen van de 
nieuwe brug worden 
begraasd door 
schapen.
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En jij? Ken jij ook een ‘stille held’?
Laat het ons weten en mail je kandidaat 
door naar info@ranst.cdenv.be

TINE MUYSHONDT
Verkeersveiligheid

Het welkomhuis

WIJRanst kijkt verder vooruit

De kracht van een ruime groep.

CD&V/WIJRanst werkt en denkt constant aan 
de toekomst. Hoe kunnen we het voor onze 
burgers aangenamer maken om te leven en 
te werken in Ranst.
Net als iedereen zijn we er ons van bewust 
dat er tegen een enorme snelheid nieuwe 
inzichten in de praktijk moeten gebracht 
worden.
Daarbij denken we aan onze mobiliteit, 
verkeersvei l igheid,communicatie, 
opleiding, enz. In alle domeinen van de 
samenleving zijn er grote aanpassingen aan 
de gang of op komst.
 Als centrumpartij willen we ons hiervoor ten 
volle inzetten, maar dat kunnen we niet 
alleen. Personen die zich geroepen voelen 
om deel te nemen aan onze WIJRanst 
beweging zijn welkom. Iedereen heeft zijn 
eigen ideeën en deze aan andere toetsen om 
tot gedragen voorstellen te komen is een zorg 
van alle burgers.
Blijf niet aan de kant staan, neem deel aan 
een ruime centrumbeweging.

Het WIJRanst team.
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Het welkomhuis op de Schildesteenweg 40 te 

Oelegem.




