Hier
in Ranst, Broechem,
Oelegem, Emblem

Klimaatschepen zet in, nu wij nog
Jeugd en onderwijs: goed nieuws
Uitnodiging: het Antitankkanaal

‘Misschien is het nog
niet te laat. Als we
tenminste op álle
niveaus álles doen wat
we kunnen, ook lokaal’

Drie hittegolven, en winterstorm "Dennis" die onze mooie berk neerhaalde. Welke rampen staan onze kinderen later nog te wachten?

HET KLIMAATPROBLEEM:
DE STROHALM IN RANST
We kenden elkaar niet. Maar die
toevallige ontmoeting met Peter
werd een diepgaand gesprek. Hij
ging akkoord met een interview.
Peter: “Ik voelde machteloosheid,
paniek. Welke wereld erven onze
kinderen van ons, en hún kinderen
later? Oorlog, geweld, een onoplosbaar migratieprobleem, luchtvervuiling - we vergiftigen al rijdend onszelf.
Maar vooral: het klimaat. De politiek

luistert niet naar de wetenschap of
de klimaatjongeren. Wie gaat dat dan
wél oplossen? Ja, ik kan zelf heel wat
doen. Elektrisch rijden, niet meer per
vliegtuig op reis… Maar red ik zo de
wereld van mijn kinderen?”
“Ik was erbij in Den Boomgaard, met
Nic Balthazar en zijn voordracht
‘Verander de klimaatverandering’.
Veel volk, vooral 'de al overtuigden'.
Toch viel ik van mijn stoel: het is nóg

erger dan ik dacht. Géén kinderen
krijgen: dat is je beste individuele
bijdrage tegen de klimaatopwarming,
zei Balthazar. Hallo? Mikte hij op een
schokeffect?”
“Toch was die avond een keerpunt.
Een strohalm? Meer dan dat! Onze
klimaatschepen Luc Redig kreeg
vragen uit het publiek. Hij somde
meteen een hoop maatregelen op
waarmee Ranst een nieuwe weg

inslaat. Maar vooral: iederéén kan
steentjes bijdragen. Het bestuur
doet zelf wat het kan om Ranst
klimaatneutraal te maken. Maar ze
maken óns, inwoners, óók warm. Met
bewustmaking en tips en subsidies,
zodat we allemáál wakker worden en
meedoen. Na die avond ging ik minder
doemdenken. Er is nog hoop. Het is
wat het is, maar ik doe nu alles wat in
mijn mogelijkheden ligt om mee het
klimaat te redden.”

HIER

Met alle Ranstenaars samen :
VOLLE GAS VOOR HET KLIMAAT!

Luc Redig: "Met z'n allen bomen planten om het klimaat te helpen
redden. Ook de BEWORA-bedrijven in Oelegem doen mee!

Te lang deed Ranst te weinig. Nu
Groen samen met N-VA bestuurt,
grijpen we volop onze kans. Dat
zegt Luc Redig, klimaatschepen.
Klimaatbeleid zit overal. Neem
ruimtelijke ordening. In januari keurde
de gemeenteraad onze klimaatvriendelijke bouwrichtlijnen goed.
Daar mogen we best trots op zijn! Het
woononderzoek vormde de leidraad.
Het aantal een- of tweepersoonsgezinnen groeit, de vergrijzing vraagt
om andere woonvormen en niet alle
jonge mensen willen nog een eigen
auto. Maar vooral: tot 2035 is er ruim
genoeg bouwgrond buiten de
woonuitbreidingszones. Dus
kunnen we meer open ruimte
vrijwaren. We bekijken nu hoe we het
verkavelingsplan van Millegem
kunnen omvormen naar een
landschapsparkproject. Voor de
achterstand in sociale woningen

zoeken we nieuwe mogelijkheden.
Die bouwrichtlijnen gaan o.m. over
gemeenschappelijk ruimtegebruik
(tuinen, publiek groen), nabijheid van
openbaar vervoer en scholen, een
groenplan, waterinfiltratie en minder
verharding, energie, een groendak op
platte daken enz. We wensen ook
woonvariatie voor álle gezinsvormen,
en bij grote projecten: aandacht voor
fietsvoorzieningen, deelwagens,
laadpunten, mobiliteitsonderzoek en
communicatie met de buurt. De
draagkracht van de buurt is het
uitgangspunt.
VERKEER, NATUUR EN MILIEU
Met proefopstellingen, lagere
maximumsnelheden en fietsvriendelijke maatregelen maakten we
Ranst al een pak verkeersveiliger.
Maar dat alles zorgt ook voor minder
CO2. Ranst stelde -eindelijk!- een
klimaatambtenaar aan, voor de
coördinatie van alle acties om tegen

2030 40% minder CO2 uit te stoten.
De koopactie 'Behaag Natuurlijk', een
fenomenaal succes, wordt een blijver
en we zijn minister Somers met zijn
bomenplan vóór: wij willen elk jaar
minstens 1 ha nieuw bos planten. Met
maatregelen voor de bijen, de paddenoverzet en een beter maaibeheer
zorgen we voor beter natuurbehoud
en meer biodiversiteit.
Superbelangrijk is de hulp van elke
Ranstenaar. Daarom organiseert het
bestuur groepsaankopen voor zolderen dakisolatie en doen we mee met
de “1000-bomen-actie" van Regionaal
Landschap De Voorkempen. En elke
dinsdag is er een speciaal Wooninfoen EnergieK loket open voor info over
wonen, klimaat en energie en alles
wat je zelf kan doen. Met de
jeugdverenigingen spraken we een
milieucharter af, met milieusubsidies. De grote puzzel, met heel
veel stukjes, valt stilaan in elkaar!

LUC REDIG
Schepen voor Milieu en Klimaat,
Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit
luc.redig@ranst.be
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TOF NIEUWS VAN DE SCHEPEN
VAN JEUGD EN ONDERWIJS
ANNELIES CRETEN

Schepen voor Jeugd, Onderwijs, Sport, Cultuur, Toerisme
annelies.creten@ranst.be

Annelies heeft tof nieuws: de skateramp is op komst! Daar heeft ze nooit
aan getwijfeld, maar de laatste hordes zijn nu in zicht. Veertien enthousiaste
jonge gasten kwamen af op de aangeplakte uitnodiging om samen eens te
overleggen: hoe moest hun 'droomskate' er uitzien?
Ze bekeken samen met Annelies en de jeugddienst wat binnen de beschikbare
oppervlakte en het budget mogelijk was. Daaruit volgden enkele voorstellen
voor de leverancier, die zelf twee modellen had voorgelegd. Hij was blij met hun
inbreng en zal zo goed mogelijk bijschaven en snel leveren. Annelies: "We
praten met de gasten nu nog voort over het nodige onderhoud, bladeren
wegvegen en zo. Als ze er zelf zorg voor dragen, blijft alles ook beter in orde."

onze plicht als inrichtende overheid
om goed te zorgen voor onze scholen.
Maar vooral zijn we blij voor het
personeel dat hier al lang om vraagt,
voor de ouders die de keuze krijgen én
voor de kinderen die nu het hele
traject van kleuter- én lagere school
in dezelfde omgeving kunnen volgen."
"We blijven natuurlijk over de netten
heen samenwerken met álle
scholen, bv. met de schoolvoorstellingen, met de verbetering
van de verkeersveiligheid in de
schoolomgevingen, waarvoor we per
deelgemeente samenzitten met de
schooldirecties, en met de
buitenschoolse kinderopvang, elke
woensdag met busvervoer, enz."

Zover staan we alvast. Nog meer goed nieuws: het bestuur richt een
kleuterafdeling op bij basischool De Sleutel in Broechem. Annelies: "Het is

CENTRAAL STAAT ONTMOETEN
Een gezellige ontmoetingsplek(ken)
creëren per deelgemeente: het leeft
bij de mensen, we horen dat ook
opduiken in het inspraakproject
“Veerkrachtige Dorpen” in Ranst.
Schepen Annelies Creten wil er dan
zeker ook de inbreng van kinderen en
jongeren over horen. "En dan gaan we
er in het najaar aan beginnen, met
hulp van deskundige organisaties."
Ontmoeten verbindt. Dansen bij
Valavond gaat van twee naar drie
keer en de Zomerbib blijft natuurlijk
ook, waarbij ook inwoners initiatief
kunnen nemen. Ook cultuur is
ontmoeten. Annelies wil iets nieuws
lanceren: kleine huisconcertjes. Er
komt een oproep om je huiskamer,

garage, schuur enz. ter beschikking te
stellen, de cultuurdienst zoekt al
naar artiesten.
De bib draait echt schitterend. Samen
met 'De Verhalenweverij' komen er
voorleesmomenten voor leesbevordering: afwisselend in het asielcentrum en de bib. Zo lok je ook de
mensen die twee werelden binnen.
Ranst wordt ook Boekstartgemeente:
ouders en kinderen helpen genieten
van boeken. Dat start met boekjes die
je kindje meekrijgt bij Kind en Gezin, en
later een pakket bij een eerste bezoek
aan het kinderhoekje in de bib.
Tot slot: dankzij de trouwe
vrijwilligers blijven de initiatieven voor
o.m. Toerisme en voor Erfgoed goed
draaien, met heel veel deelnemers.

PRIL LEESPLEZIER

Kinderen al heel jong in de bib
vertrouwd maken met boeken,
in een uitnodigend speelhoekje.

IN ’T
KORT

INSPRAAK & PARTICIPATIE zijn
voor Groen erg belangrijk. Ranst
werkt vanaf nu met themaraden
i.p.v. de vroegere adviesraden.
Bedoeling: een zo breed mogelijke
vertegenwoordiging van de
bevolking, met méér geïnteresseerde mensen, evt. slechts
tijdelijk. Ook nieuw: het bewonerspanel. Je kunt jezelf opgeven om
over bepaalde thema’s door het
bestuur geraadpleegd te worden.
MEER VLIEGTUIGLAWAAI
Ranstenaars klagen over meer
overlast. Tja, de verlenging van de
startbaan hebben we niet kunnen
tegenhouden; gevolg: meer
goedkope vluchten naar Spanje of
businessmensen die vinden dat
iedereen maar moet zwichten voor
hun behoeftes, ten koste van
nachtrust en gezondheid van de
lokale bevolking. Anderzijds: bij
stormweer moeten bepaalde
vluchten in Zaventem een andere
route volgen, en dat horen wij hier
beneden ook. Groen Ranst zal in
elk geval de nodige vragen laten
stellen aan de ministers.
STERK MEERJARENPLAN
Bij Groen zijn we fier en tevreden:
dit is een trendbreuk. Elders in dit
blad staat al veel vermeld. Maar er
is nog veel meer. Ranst "durft”
opnieuw lenen voor investeringen.
Groenonderhoud gebeurt milieuvriendelijker. We doen een inhaalbeweging voor de achterstand in
sociale woningen. Openbare
verlichting met ledlampen
bespaart 41% CO2. Het budget
voor ontwikkelingssamenwerking
stijgt en we blijven een Fairtrade
gemeente.
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Verkeersveiligheid:
proefopstellingen in Oelegem
In onze deelgemeenten kreunt elk
centrum onder de verkeersdruk. Met
schepen van Mobiliteit Luc Redig
grijpt het Groen-N-VA bestuur in. De
proefopstellingen en omleidingen in
Oelegem hebben als doel het
doorgaand verkeer te ontmoedigen,
met succes! Al op de snelweg staan
borden die de “moeilijke doorgang”
aankondigen. Ook in de andere
deelgemeenten plant Luc
verkeersstudies en ingrepen.

2
Ranst: boeiend inspraakproject
“Veerkrachtige dorpen”, i.s.m. de
provincie, is een schot in de roos. Elke
deelgemeente maakt samen met de
inwoners een visie op: wat goed is,
behouden we en wat beter kan
pakken we aan. Ranst, eerste aan de
beurt, is al aan de vierde sessie toe.
Volg op hun website wat er al uit de
bus kwam. Zoals: grote straatbloembakken: geen goed idee i.v.m. de
waterinfiltratie; het verenigingsleven
opkrikken; meer ruimte voor
ontmoeting; een groener centrum …

3
Broechem: alternatieve fietsroute
Fietsen op de moordstrookjes langs
de gewestweg N116 in Broechem
(foto) en ook in Ranst is veel te
gevaarlijk. Nu we samen met N-VA
Ranst besturen, vindt Groen het
onverantwoord te blijven wachten op
de al zo lang beloofde heraanleg door
het gewest. Groen Ranst werkt een
alternatieve route uit, langs Mollentstraat-Abelebaan-Herentalsebaan,
met overal waar het nodig is ingrepen
om deze route zo veilig en
fietsvriendelijk mogelijk te maken.

4
Emblem: komt op deze plaats
ons eerste klimaatbos?
Sommigen popelen blijkbaar al, in
afwachting van het plantseizoen:
waar blijven ze, die bomen? Bomen
halen CO2 uit de lucht. Minstens 1 ha
nieuw bos per jaar: dat is een van de
vele streefdoelen in het nieuwe
klimaatactieplan. Het is nu zoeken
naar geschikte locaties. Een
mogelijkheid die alvast kans maakt is
dit gebied in Emblem, vlakbij het SAFIfietspad: een stuk grond in eigendom
van het OCMW.

UITNODIGING: LENTEWANDELING
Antitankkanaal - Vrieselhof - Fort Oelegem
Gevolgd door uitleg van vereniging GroenRand
Zondag 17 mei – start 10.30u
aan Bezoekerscentrum Vrieselhof
We bekijken o.l.v. een ervaren domeinwachter de belangrijke
beheerswerken in Vrieselhof, die tot aan Fort Oelegem reiken.
12.30-14.00u Bezoekerscentrum: hapje & drankje, terwijl GroenRand ons
met beamer 'meeneemt' langs het Antitankkanaal, dat zich uitstrekt van
het Albertkanaal (de zwaaikom) tot Stabroek.
Hun droom: dit kanaal als natuurverbindingsstrook aansluiten op alle
omliggende natuurgebieden. Is dit de geboorte
van 'Landschapspark Voorkempen'?
Iedereen welkom
mailen naar peter.jochems@groen.be mag,
maar moet niet per se.

Groen Ranst
Peter Jochems
Keerbaan 42
2520 Oelegem
03 353 21 84
peter.jochems@groen.be
www.groenranst.be
www.facebook.com/groenranst
@groenranst
Verantwoordelijke uitgever: Peter Jochems,
Keerbaan 42, 2520 Oelegem
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in
een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van
de uitgever.

Doeners uit Ranst lopen op kop in een eerlijke,
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug.
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

