
Nieuwsbrief

"CD&V/WIJRanst is bereid om mee te denken en
te werken aan een goede keuze en invulling van
een gemeentehuis in het centrum."

Wist je dat?

Gemeentehuis centraal

  
Als CD&V/WIJRANST die op een positieve wijze
deel uitmaakt van de gemeente, doen we alle
moeite om Ranst welvarend en leefbaar te
houden. Het nieuwe bestuur is vol lof over de
bevraging die ze in de zomer van vorig jaar
hebben georganiseerd. Ook al hebben maar 6%
van de +18-jarige Ranstenaren gereageerd, toch
blijkt dat onze inwoners erg tevreden zijn. Dat is
zeker een pluim voor de vorige bestuursploeg,
waar we deel van uitmaakten.
 
Ook al spreekt het huidige bestuur steeds over
puin ruimen en inhaalbewegingen, daar is tot nu
toe niets van te merken. Na een jaar is er een
algemene beleidsnota, waarmee ze heel wat uit
het verleden verderzetten. Logisch, als de
burgers tevreden zijn.
 
Er zijn in deze verderzetting dus positieve
punten, zoals het onderhouden van fiets- en
voetpaden, de uitvoering van vorige studies
rond mobiliteit en verkeersveiligheid, de
ondersteuning van verenigingen en het
organiseren van gemeentelijk onderwijs.
 
Het centraliseren van de diensten vinden we
een goed initiatief, al is de keuze van de locatie
volgens ons niet optimaal.
 

Voor ons is deze keuze onaanvaardbaar. En samen met ons denken
nog heel wat mensen hier zo over. Door deze keuze mist men veel
opportuniteiten om het gemeenschapsleven te bevorderen in een dorp en
het centrum van de gemeente. Samen met de meeste burgers willen we
deze keuze omdraaien. 

CD&V/WIJRanst : jaargang 7 uitgave 1.

CD&V/WIJRanst zal zich op
een constructieve wijze
engageren om mee te
werken aan positieve en
verbindende initiatieven
voor onze inwoners . Daar
mogen jullie op rekenen.
 
Dirk Verbruggen,
Voorzitter

Woordje van de voorzitter

95% van de bevolking graag in Ranst woont? Dit bewijst dat het vorige
bestuur wel goed bezig was.

Het ‘Huis van het Kind’ eindelijk in maart 2020 wordt opgestart,
jammer dat het alleen op een website bestaat.Lees verder 

& 
win een prijs

In het beleidsplan is amper één zinnetje terug te vinden in verband met de
centralisatie van de diensten, ook al blijkt dit de duurste beslissing te zijn.
Men wil het gemeentehuis verhuizen naar de Van den Nestlaan en
het huidige gemeentehuis ombouwen tot een politiecommissariaat. 

op voorstel van CD&V/WIJRanst een
systeem van cadeaucheques wordt
uitgewerkt met de lokale handelaars?

Christel Meeus, fractieleider

Het bestuur nu ook start
met een gemeentelijke
kleuterschool in
Broechem. We keurden
dit natuurlijk mee goed!



Volg ons op

"Forfaitaire belastingen kunnen algemeen aanvaard zijn (bv. op tweede verblijf) of
nuttig gedrag sturend zijn (bv. leegstand terugdringen). Maar ze worden soms ook
als onrechtvaardig aangevoeld. We zullen de afweging maken in welke gevallen we
ze kunnen vervangen door beter verdedigbare, herverdelende regelingen." 
(Bestuursakkoord N-VA/Groen)

Plannen versus beslissingen

Kom erbij!

Geen bouwcode in onze gemeente

Wil je meer weten of ons team versterken? Bezorg ons uw gegevens
via mail of vul onderstaande in:

Naam:
Adres:
Tel:

Uit de inzendingen zal een onschuldige kinderhand een adres trekken. 
De winnaar ontvangt een fles wijn.
 

www.ranst.cdenv.be

www.facebook.com/CDenVRanst/

www.instagram.com/cdenvwijranst/

info@ranst.cdenv.be

De openbare rust was vroeger 's nachts tussen 21u00 en 7u00 en wordt nu tussen
22u00 en 7u00.
Tuin, hobby en bouwwerktuigen zijn verboden tussen 22u00 en 7u00 en op zon- en
feestdagen. 

Op dezelfde gemeenteraad van 16 december wordt een nieuw gemeentelijk politiereglement ter stemming
voorgelegd met enkele opmerkelijke wijzigingen:   

Het bestuur doet het tegenovergestelde en stelt op de gemeenteraad
van 16 december voor dezelfde belastingen te behouden en ze zelfs 4 x
te verhogen.

Dus gras mag vanaf nu afgereden worden tot 22u00, en glas in de glasbollen
werpen is nu ’s nachts verboden, vroeger was dit enkel toegelaten tussen
8u00 en 20u00.

V.U
.: D

irk verbruggen Salielaan 6 2520 Ranst

Tine Muyshondt, gemeenteraadslid

In tegenstelling met wat er tijdens de campagne werd beloofd, zal er geen
bouwcode komen in Ranst. Hiermee wordt er opnieuw een verkiezingsbelofte
van de huidige meerderheidspartijen naar de prullenmand verwezen.
 
Een jaar geleden werd, tijdens de voorstelling van het bestuursakkoord, deze
bouwcode nog voorgesteld als één van de speerpunten van het nieuwe
beleid. Al heel snel groeide echter het besef bij het nieuwe bestuur dat iets
zeggen of iets doen, totaal verschillend is. De plannen voor het opstellen
van een bouwcode werden dus van tafel geveegd en de verkiezingsbeloftes
werden snel ingeslikt. In de plaats hiervan wordt er nu gevraagd aan
projectontwikkelaars om rekening te houden met een aantal
richtlijnen die door het bestuur worden voorgesteld. 

Wij vinden het goed dat er rekening wordt gehouden met een aantal aanbevelingen die ook in het
verleden al als richtlijn werden gebruikt bij nieuwe projecten. Opnieuw moeten we hier dus
vaststellen, dat er eigenlijk niet veel verandert ten opzichte van het verleden. We zullen
er met onze partij wel verder over waken dat, bij de beoordeling van nieuwe projecten, het
landelijke karakter van onze gemeente behouden blijft.

Fernand Bossaerts, gemeenteraadslid


