
In die visie evolueert Ranst naar een samenleving 
waarbij mensen die initiatief nemen beloond worden. 
Een samenleving waar alle mensen, zowel jong als oud, 
aan de slag gaan en samen kunnen lachen en plezier 
maken. Op die manier krijgen we een gemeente waar 
er respect is voor iedereen en voor onze omgeving. 

Voor enkele grote problemen in onze gemeente zijn 
er waarschijnlijk geen eenvoudige oplossingen. Zo 
zullen de mobiliteitsproblemen niet meteen opge-
lost worden door enkele straten te ‘knippen’ zoals 
het nieuwe gemeentebestuur voorstelt en zal het 
zwerfvuilprobleem niet opgelost worden door GAS-

boetes in te voeren. Dit wil uiteraard niet zeggen dat 
deze maatregelen geen discussie waard zijn, maar 
vertellen dat ze meteen alles gaan oplossen, getuigt 
van veel opportunisme. Wat volgens mij belangrijker 
is, is dat er een klimaat gecreëerd wordt waar alle in-
woners betrokken worden en waar iedereen meetelt. 
Dat komt volgens mij overeen met een liberale visie 
op onze samenleving. Als iedereen mee zijn verant-
woordelijkheid neemt, heeft die samenleving hope-
lijk niet te veel regeltjes nodig om de details van ons 
leven te regelen.
Bart Goris

Samen vooruit kijken
Sinds januari zitten we in Ranst met 5 gemeenteraadsleden 
in de oppositie. Hier gaan we ons constructief opstellen en 
proberen mee te wegen op het beleid om onze liberale visie 
te verdedigen.
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Werken beter belonen
Nergens zijn er zoveel jobs als in onze provincie. Maar nergens zijn er ook zoveel werkzoekenden. Dat 
klopt niet. Met een striktere begeleiding en een uitkering die beperkt is in de tijd, vullen we de open-
staande vacatures in en zorgen we dat onze bedrijven kunnen blijven groeien. Wie werkt wordt beter 
beloond, met een hoger nettoloon. Zodat ook de mensen met een lager loon zonder zorgen het einde 
van de maand halen.

Walter Grootaers
17de plaats

Peter Gysbrechts
7de plaats

Marleen
Vanderpoorten
Lijstduwer

Tom Ongena
1ste opvolger

Anne
Van Aperen
2de opvolger

Martine Taelman
Lijstduwer opvolgers

Meer ambitie en

1

2

Bart Somers
1ste plaats

Sihame
El Kaouakibi
2de plaats Willem-Frederik

Schiltz
3de plaats

Frank Wilrycx
4de plaats

Zelfa Madhloum
5de plaats

Onze toppers voor het Vlaams Parlement

1. We verlagen de personenbelasting. 
     Wie werkt zal gemiddeld jaarlijks 1.000 euro extra netto overhouden.
2. De werkloosheidsuitkering  wordt beperkt tot 2 jaar. 
3. We breiden de flexi-jobs uit naar de hele privésector.

Iedereen mee
Nog te vaak leven we naast elkaar in plaats van 
met elkaar. Zeker in onze steden. Die verdeeld-
heid leidt tot onbehagen en onveiligheid. We 
kiezen voor de andere weg, zeg maar de Me-
chelse aanpak. Mensen niet verdelen, maar sa-
menbrengen. En iedereen kansen geven, van 
jongs af aan. Want voor ons telt niet je afkomst, 
maar je toekomst.

1.  We zetten kordaat in op veiligheid en netheid in onze 
steden en gemeenten. En moedigen mensen aan om 
met elkaar te leven, in plaats van naast elkaar.

2.  We verbeteren ons onderwijs. Door meer te investe-
ren in het kleuter- en lager onderwijs. En leerkrach-
ten beter te ondersteunen.

3.  Iedereen verdient een eerlijke kans. We gaan daarom 
actief de strijd aan tegen racisme en discriminatie.
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Propere lucht
De klimaatopwarming bedreigt onze welvaart en ons welzijn. We steken daarom de kop niet in het zand. 
Maar we passen ook voor nieuwe belastingen of het opgestoken vingertje. Wij geloven in nieuwe tech-
nologie, in een aanpak die mensen mobiliseert in plaats van afschrikt. 

Claude Marinower
12de plaats

Dirk Van Mechelen
Lijstduwer

Koen Helsen
1ste opvolger

Adil Fraihi
9de plaats

3

4

kansen voor iedereen

Christian Leysen
1ste plaats

Fabienne Blavier
4de plaats

Abdrahman Labsir
6de plaats

Lieselotte Thys
3de plaats

Alexandra
D’Archambeau
5de plaats

Marianne
Verhaert
2de plaats

Dirk Sterckx
Lijstduwer
opvolgers

Onze toppers voor de Kamer

1. We gaan resoluut voor hernieuwbare energie.
2. Het btw-tarief op sloop- en heropbouw en op energiezuinige investeringen bij 
      nieuwbouw gaat naar 6%.
3. Bedrijfswagens moeten tegen 2028 100% uitstootvrij zijn.

1. We versnellen de aanleg van nieuwe fietspaden en fietssnelwegen.
2. Naar Nederlands model willen we een frequent, hoogkwalitatief netwerk van snelle 

treinen tussen de grote steden en knooppunten. 
3. We stimuleren deelvervoer door het BTW-tarief te verlagen naar 6% en gratis 
      parkeerplaatsen.

Mobiliteit terug vlot trekken
Antwerpen behoort tot de wereldtop als het gaat over tijdverlies in files. Een nieuwe aanpak is nodig. 
Met extra investeringen voor een vlotter verkeer, maar ook in betere trein- en busverbindingen. En we 
kiezen resoluut voor nieuwe vormen van mobiliteit, zoals de deelwagens, deelfietsen of deelsteps.



De doeners 
uit uw streek
Open Vld trekt met een sterke ploeg 
naar de kiezer. Een team van 
doeners dat de stem van onze regio 
harder wil laten klinken in Brussel.

Essen

Kalmthout

KapellenStabroek

Brasschaat

Wuustwezel

Brecht

Malle

Zoersel

Zandhoven

Schilde

Ranst

Schoten

Wijnegem

Wommel
-gem

Jasmijn Meirsman
11de opvolger

Edwig
Van Hooydonck
7de plaats

Vlaams Parlement

De Kamer
Europa

Lien De Decker
16de plaats

Bart Goris
6de opvolger

Alexandra
Van Tongelen
9de opvolger

Anne 
Van Aperen
2de opvolger

Sandy Bellengé
18de plaats

Ilse Van den Heuvel
25ste plaats

Els De Groof
13de opvolger

Johan Cassimon
22ste plaats

Marian
Van Alphen
9de plaats

Yolande
Avontroodt
23ste plaats

Koen
Helsen
1ste opvolger

Dirk
Van Mechelen
Lijstduwer
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Naar aanleiding van de drastische wijzigingen die dit 
jaar zijn doorgevoerd in de speelpleinwerking heb-
ben we op de gemeenteraad van maart ook enkele 
voorstellen gedaan om de werking toch flexibeler en 
toegankelijker te houden voor ouders en kinderen. 
Zo stelden we onder meer voor om:

• De inschrijvingsperiode vroeger open te stel-
len zodat gezinnen hun vakantie beter kunnen 
inplannen. Bovendien willen we de inschrijvings-
periode ook openhouden zolang de leeftijdsca-
tegorieën niet volzet zijn.

• Net als de vorige jaren kunnen er ook abonne-
menten ingevoerd worden met een verminderd 
dagtarief. Op deze manier kan de prijs gedrukt 
worden voor jonge gezinnen.

• We vinden het goed dat men rekening wil hou-
den met de draagkracht van de monitoren, 
maar we vinden het wel jammer dat het aantal 
monitoren dat per dag ingeschakeld wordt nu 
ook vermindert. Hierdoor zal de draaglast per 
monitor de volgende jaren stijgen terwijl het net 
de bedoeling moet zijn om hen te ontlasten. Alle 
initiatieven om meer monitoren te vinden en ze 
beter te vergoeden kunnen we enkel toejuichen.

Afgelopen maand is de afbraak gestart van het kloos-
tergebouw in Oelegem waarmee één van de oudste 
dorpsgezichten van het dorp verdwijnt. De aanvraag 
tot afbraak werd al in de vorige legislatuur ingediend, 
maar door ons geweigerd omdat we de gevel wilden 
bewaren. We hoopten dan ook dat dit het bisdom, met 
zijn grote financiële middelen, ertoe zou aanzetten om 
het gebouw te renoveren en te integreren in de school. 
Dit is echter niet gebeurd en ondertussen is de afbraak 
dit jaar wel goedgekeurd.

Tijdens de gemeenteraad van maart stelden 
we tevreden vast dat het nieuwe gemeentebe-
stuur het project van het fietspad aan de Van 
Den Nestlaan verder uitvoert zonder grote 
veranderingen. Hierbij heeft het huidige be-
stuur ook ingezien dat de huidige bomen ge-
rooid moeten worden in functie van de aldaar 
geplande weg- en rioleringswerken. Iets waar 
ze tijdens de vorige legislatuur nog volop te-
gen waren. Het enige wat nu toch verandert 
aan ons ontwerp van het fietspad is dat de ri-
ooldeksels nu in het midden van het fietspad 
geplaatst zullen worden in plaats van ernaast, 
wat uiteraard wel te betreuren is. 

Verder steunden we op de gemeenteraad van 
maart ook de heraanleg van enkele wegen en 
fietspaden. Zo stonden we achter de heraan-
leg van het fietspad op de Herentalsebaan en 
deden we meteen ook de suggestie om bij de 
heraanleg van de Abelebaan volgend jaar ook 
te denken aan extra fietsvoorzieningen. Op die 
manier kan er een betere fietsverbinding gere-
aliseerd worden tussen Broechem en Wom-
melgem. 

Ook bij de plannen van de heraanleg van de 
Wijnegembaan had het nieuwe bestuur enkel 
een herasfaltering voorzien, maar geen voor-
zieningen voor de fietser. Op de gemeenteraad 
van maart hebben we het bestuur hierop at-
tent gemaakt en gevraagd of het niet mogelijk 
is om hier ook fietsmarkeringen te voorzien. 
Deze baan wordt immers dagelijks door vele 
fietsers gebruikt die richting Wijnegem fiet-
sen. Schepen van openbare werken en mobi-
liteit Jan Dillen deed tijdens de gemeenteraad 
de belofte dat hij onze opmerkingen zeker ging 
meenemen naar de verdere planning.

kloostergebouw

speelpleinwerking 
wordt minder flexibel

Aanleg
fietspaden



Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk
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Vincent Stuer
2de opvolger

Koen Anciaux
5de opvolger

»
We doen vandaag 27 keer hetzelfde met onze nationale legers, 
waardoor we vier keer minder efficiënt zijn dan de Amerikanen. 
Met één Europees leger besparen we belastinggeld terwijl 
we Europa veiliger maken.  

Een Europees leger. 

»
De Europese Unie is meer dan een in-
terne markt. Europa is bovenal een ge-
meenschap van waarden en normen. 
Als liberalen geloven we dat iedereen 
het recht heeft om te zijn wie men 
wil zijn en zich ten volle te kunnen 
ontplooien. Het is aan ons, liberalen, 
om die Europese waardenunie met 
man en macht te verdedigen.

Een Unie 
van waarden. 

De Europese uitdagingen 

        guy 
verhofstadt

lijst
trekker
europa

Een nieuwe euro die de Europese economie stabieler en 
veiliger maakt tegen schokken van buitenaf, zoals bij-
voorbeeld de Amerikaanse kredietcrisis.

Een nieuwe euro.»

Gedaan met de achterkamerpolitiek. Alle 
Europeanen kiezen samen wie Europa voor
 vijf jaar leidt.

Een rechtstreeks verkozen 
voorzitter van de Europese 
Commissie. 

»

Een Europse grens- en kustwacht van 10.000 agenten sterk die onze buitengrenzen 
bewaakt. Zo blijft het vrij verkeer van personen binnen Europa gegarandeerd.  

Een Europese grens- en kustwacht.»

De Antwerpse kandidaten
voor Europa

Hans Maes
5de plaats

Alicja Gescinska
3de plaats
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“Het gaat goed met ons land. Maar we leggen de lat 
nog hoger. Met kansen en meer ambitie voor iedereen. 
En met meer daadkracht, optimisme en openheid. 
Wij kiezen voor de positieve aanpak.”

Vlaams
Parlement

1nr.

1
Kamer

nr.

somers
bart

leysen
christian


