
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente en OCMW Ranst 
Gustaaf Peetersstraat 7  

2520 Ranst 
Tel.: 03 485 79 69 

E- mail: inforanst.be 

Beleidsnota 2020-2025 

Gemeenteraad & Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn van  

16 december 2019 



   
0- Inleiding 

 
Het afgelopen jaar 2019 stond voor het bestuur en de administratie in het teken van de 
voorbereiding van het gezamenlijke meerjarenplan van gemeente en OCMW.  
 
Dit meerjarenplan loopt van 2020 tot en met 2025 en is een financiële én organisatorische 
vertaling van het beleidsprogramma van de nieuwe bestuursploeg. 
Zo werden signalen van burgers en organisaties verzameld die verder werden aangevuld door 
een grootschalige (burger)bevraging die in de maand september plaatsvond.  
 
Daarnaast evalueerden we het bestaande beleid, trokken we lessen uit gerealiseerde 
trajecten en legden we een aantal suggesties op tafel. Het bestuur maakte keuzes op basis van 
al dit materiaal. De pijlers van het bestuursakkoord zijn: een duurzaam, menselijk, 
verantwoordelijk en eerlijk beleid. 
 
Het algemeen beleidsprogramma 2019-2024 en de volledige resultaten van de 
burgerbevraging kan je raadplegen op onze website. 
 
In dit nummer van Ranst Info gaan we verder in op de krachtlijnen van het meerjarenplan. 
Met beleidsdoelstellingen, actieplannen en cijfers geven we weer waar het bestuur de 
komende 6 jaar naartoe wil. De klemtoon ligt op de kerntaken met in het bijzonder aandacht 
voor:  
 
1. Evenwichtig financieel beleid 
2. Slimme dienstverlening op maat 
3. In Ranst leef je menswaardig en krijg je kans om volwaardig deel te nemen aan de 
 samenleving 
4. Een zorgzame en levendige gemeente waar ontmoeten centraal staat 
5. Voetgangers en fietsers hebben voorrang binnen een evenwichtig mobiliteitsnetwerk 
6. Ranst: klimaat- en milieuvriendelijk 
7. Een open en groen karakter met respect voor de eigenheid van de dorpskernen 
 
Het meerjarenplan en de beleidsdoelstellingen getuigen van een gezonde ambitie.  
 

1- Evenwichtig financieel beleid 
De exploitatie-uitgaven voor de periode 2020 -2025 bedragen voor gemeente en OCMW 
samen gemiddeld 23,3 miljoen euro per jaar tegenover 26 miljoen euro aan exploitatie-
ontvangsten.  
Dankzij dit jaarlijks positief exploitatiesaldo van 2,7 miljoen euro is er een ruime marge om 
investeringen uit te voeren. In totaal beschikken de gemeente en het OCMW over een 
investeringsbudget van om en bij de 31 miljoen voor de komende bestuursperiode. Deze 
investeringen worden deels gefinancierd met beschikbare middelen, deels door de opname 
van nieuwe leningen. De schuld per inwoner blijft beneden het Vlaamse gemiddelde. 
 
 



De belangrijkste belastingsvoeten zoals  de aanvullende personenbelasting (6,5%) en de 
opcentiemen op de onroerende voorheffing (705) blijven hetzelfde. Ook de jaarlijkse 
rioolbelasting blijft behouden op 90 euro per jaar.  
 
De Vlaamse regering heeft in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord een tussenkomst voorzien 
van 3,2 miljoen euro om de pensioenlast van de lokale besturen voor hun personeel te 
verlichten en de open ruimte te vrijwaren. 
 
Meer over de projecten en investeringen vind je verderop bij de verschillende 
beleidsdoelstellingen. 
 
2- Slimme dienstverlening op maat 
Uit de bevolkingsenquête onthouden we dat de burger globaal genomen tevreden is over de 
dienstverlening en dat heel wat van onze inwoners zowel online dienstverlening als 
persoonlijk contact belangrijk vinden. Op deze weg willen we blijven verdergaan.  
 
Omdat een goede dienstverlening onze kerntaak is, investeren we in een klant- en 
mensgerichte organisatie. Onze personeelsleden zijn de ambassadeurs van onze gemeente. 
Ons publiek is ruim en divers: al wie hier woont, werkt of onderneemt, gebruik maakt van 
onze infrastructuur. Online en offline gaan we in dialoog met onze inwoners, verenigingen en 
organisaties. We slopen drempels en bouwen bruggen. 
 
Onze klanten komen voor vele administratieve zaken aankloppen bij onze diensten en 
verwachten een kwaliteitsvolle dienstverlening dicht bij de burger. Daarom investeren we in 
een efficiënte organisatie, digitale dienstverlening en in moderne infrastructuur. Een 
belangrijke stap hierin is het samenbrengen van alle diensten in de Van den Nestlaan 
gecombineerd met een mobiel dienstencentrum en een uitgebreider e-loket waardoor 
burgers 24/7 over attesten kunnen beschikken. 
 
Als werkgever zijn we ambitieus. We houden de blik op de toekomst: we zetten in op 
digitalisering en omscholing van het gemeente- en OCMW-personeel. We werven gericht aan 
in functie van de nieuwe beleidsprioriteiten. 
 
3- In Ranst leef je menswaardig en krijg je de kans om volwaardig deel te 

nemen aan de samenleving  
We maken van Ranst een plaats waar iedereen –  jong en oud, arm en rijk, met of zonder 
beperking – menswaardig kan leven en zich thuis voelt. We laten niemand aan zijn lot over en 
voeren een geïntegreerd sociaal beleid. 
 
Betaalbaar wonen 
We streven naar betaalbaar wonen door het aanbieden van seniorenwoningen in eigen 
beheer. Daarnaast zullen we een inhaalbeweging maken met de bouw van sociale woningen, 
zodat we het voor onze gemeente opgelegde aantal sociale woningen bereiken. 
Mensen in noodsituaties kunnen een beroep doen op onze noodwoningen of op crisisopvang. 
 
Activeren van kwetsbare groepen 



We zetten in op sociale en professionele activering van kwetsbare groepen. Onze dienst 
arbeidstrajectbegeleiding zorgt voor activering op maat. De bloeiende werking van het 
Welkomhuis en de Welkomhof blijven we ondersteunen. 
In het Welkomhuis, de Minder Mobielen Centrale, de speelpleinwerking, maar ook op vele 
andere plaatsen zijn tal van vrijwilligers actief. Heel wat Ranstenaren zetten zich belangeloos 
in voor anderen. Ze verdienen onze ondersteuning en appreciatie. We zetten ze dan ook 
regelmatig in de bloemetjes bijvoorbeeld op de mantelzorgdag, het feest van de thuiszorg, de 
vrijwilligersbarbecue … 
 
Uit de bevolkingsenquête blijkt dat niet iedereen op de hoogte is van wat je allemaal kan doen 
als vrijwilliger in Ranst. Om je de weg te tonen naar kwaliteitsvolle vacatures op ons 
grondgebied, zullen we vanaf 2020 een digitaal vrijwilligersloket uitbouwen samen met het 
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw.  
 
Materiële en financiële steun 
We willen ervoor zorgen dat senioren zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Met de 
toenemende vergrijzing zal de vraag naar thuiszorg toenemen. We zullen deze diensten dan 
ook verder uitbreiden. Voor de minder gegoede Ranstse senioren behouden we de bestaande 
seniorenwoningen. Ook de werking van de Minder Mobielen Centrale met haar uitstekende 
dienstverlening willen we blijven verzekeren. 
De budgetten voor allerhande steun en tegemoetkomingen liggen in dezelfde lijn als de 
voorgaande jaren.  
Om onze kwetsbare doelgroepen nog beter te helpen, hebben we besloten samen te werken 
met een psychologe bij wie cliënten van het OCMW terecht kunnen.  
Het gratis juridisch advies (2 keer per maand) voor alle Ranstenaren blijft behouden. 
 
Informeren en ondersteunen van ouders, kinderen en jongeren 
In 2018 werd het subsidiedossier voor het lokaal samenwerkingsverband ‘Huis van het Kind’ 
goedgekeurd. Met de hulp van een externe coördinator werken we aan de oprichting ervan. 
De start is voorzien in maart 2020. Het Huis van het Kind bouwt mee aan een warme 
samenleving en is een centraal aanspreekpunt waar alle gezinnen, kinderen en jongeren 
terecht kunnen.  
 
Verder vinden we het belangrijk dat echt iedereen toegang heeft tot vrijetijdsinitiatieven. 
Ranst heeft dan ook een dossier ingediend om erkend te worden als lokaal netwerk 
vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen. 
Voor de speelpleinwerking kiezen we voor hoge kwaliteit en veiligheid. Het gemeentebestuur 
zal begin 2020 de loods naast de school De Knipoog aankopen. Na de herinrichting hiervan zal 
ook de school meer beschikbare ruimte krijgen. De loods wordt multifunctioneel ingericht 
zodat er op termijn ook kleinschalige culturele evenementen kunnen plaatsvinden en ook de 
buitenschoolse kinderopvang er gebruik van kan maken. 
 
4- Een zorgzame en levendige gemeente waar ontmoeten centraal staat 
Ons cultuur- en vrijetijdsbeleid wil het ‘sociale weefsel’ in Ranst bevorderen. Voorop in ons 
beleid staan het verenigingsleven en de vele vrijwilligerswerkingen. Zij verdienen alle 
waardering en zoveel mogelijk steun, zodat zij hun belangrijke, verbindende rol kunnen blijven 
vervullen. 



 
We blijven investeren in kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur.  
De gemeente organiseert een aantal evenementen en activiteiten met kansen voor 
ontplooiing en ontmoeting die stimulerend zijn voor de sociale samenhang en de 
gemeenschapsvorming. Zo starten we opnieuw met ‘Dansen bij Valavond’ en werken we aan 
een nieuw concept voor de 11-juliviering. Naast het eigen aanbod zet de gemeente de 
Ranstenaren aan om zelf initiatief te nemen. Hiervoor bieden we de nodige logistieke 
ondersteuning, maar ook een hele waaier aan subsidies. Via de subsidiereglementen worden 
de verenigingen gestimuleerd ook acties te ondernemen op het vlak van duurzaamheid en 
kansengroepen.  
Verder werd er een gemeenschappelijke set van voorwaarden bepaald waaraan alle Ranstse 
verenigingen (jeugd, sport, cultuur, senioren, milieu …) zullen moeten voldoen om erkend te 
worden.    
 
Erfgoed en toerisme 
Op het vlak van erfgoed bouwen we verder op de expertise van de vele vrijwilligers actief in 
het Documentatiecentrum en de vele werkgroepen. We streven ernaar de vrijwilligers 
maximaal te ondersteunen door o.a. intergemeentelijke samenwerkingen uit te breiden.  
Ook de toerismewerking van de gemeente krijgt een extra financiële ondersteuning om zo de 
vruchtbare samenwerking met het Land van Playsantiën verder uit te bouwen. 
 
Ons hele vrijetijdsbeleid berust op een vruchtbare samenwerking met vele gemotiveerde, erg 
betrokken en deskundige vrijwilligers. Wij blijven hopen dat er nog meer Ranstenaren hun 
schouders onder één of meerdere projecten willen zetten. Een vernieuwde projectmatige 
werking van de vroegere raden kan hiertoe bijdragen.  
 
Jeugd is onze toekomst 
Het gemeentebestuur wil de lokalen van onze jeugdverenigingen verbeteren. Eerst en vooral 
door het opstarten van gesprekken met de eigenaars, maar ook door het optrekken van het 
budget voor infrastructuursubsidies.  
 
Kinderen en jongeren zijn de makers van onze toekomst: niet alleen leven zij in het Ranst van 
vandaag, ze vormen tegelijk ook het Ranst van morgen. We zoeken daarom hun leefwereld 
op en testen nieuwe vormen van inspraak, dialoog en participatie bij de beleidsthema’s die 
belangrijk zijn in hun leven: sport, verenigingsleven, wonen, groen, gezond en gelukkig zijn, 
mobiliteit, inrichting van publieke ruimtes … 
 
Uit de bevraging van onze bevolking en uit de feedback van ‘Veerkrachtige dorpen’ blijkt 
duidelijk de nood aan buitenspeelplekken. Per deelgemeente komt er één grote(re) 
ontmoetingsplek: een fijne en attractieve belevingsruimte voor jong en oud, met veel 
aandacht voor spel- en beweegprikkels. Bij een vroege fase van ontwerp krijgen ook kinderen 
een bijzondere rol. Speciale aandacht gaat naar de jeugdcategorie 14-24 jaar. We bekijken hoe 
we een aanbod voor deze moeilijk bereikbare doelgroep kunnen opstarten. 
 
Met de jeugdbewegingen sluiten we een milieucharter af. We delen de goede voorbeelden 
met elkaar en overleggen over bv. afvalkooien of hoe we als gemeente de jeugdverenigingen 



kunnen ondersteunen bij het verbod op het gebruik van wegwerpbekers. Een klimaatsubsidie 
voorziet in bijkomende middelen voor wie het charter ondertekende en uitvoert.  
 
Beweging en een gezonde levensstijl promoten 
Sporters leven gezonder en beleven meer: daar willen wij jong en oud van overtuigen. 
Sportclubs worden financieel ondersteund voor hun werking en krijgen waar mogelijk onze 
steun voor infrastructuur. Clubs met een jeugdwerking ontvangen extra middelen en nemen 
zelf een actieve rol op. Ze worden gestimuleerd om deel te nemen aan de initiatieven van 
Sport Vlaanderen.  
Kinderen komen het best al op jonge leeftijd in contact met sport en liefst met zo veel mogelijk 
disciplines. De sportdienst zet hierop in met de organisatie van o.a. de sportacademie en via 
de samenwerking met de sportleerkrachten van onze scholen. Schoolkinderen moeten 
optimaal kunnen bewegen en sporten tijdens en buiten de turnlessen, want dat is ook goed 
voor het ontwikkelen van basisvaardigheden zoals rekenen, kleurherkenning, respect voor 
elkaar … . Via G-sportactiviteiten op de sportdag ervaren de kinderen ook hoe mensen met 
een beperking sporten.  
 
Gezonde gemeente 
We onderschrijven het charter ‘Gezonde Gemeente’. Samen met Logo Antwerpen zetten we 
in op gezondheidsbevordering en ziektepreventie om van Ranst een warmere gemeente te 
maken. Het thema waarrond we werken is ‘mentale gezondheid, veerkracht’.  
We maken deel uit van de eerstelijnszone Pallieterland. Deze zal ervoor zorgen dat patiënten 
beter de weg vinden naar hulpverleners. 
 
Bibliotheek  
De bibliotheek blijft een plek waar mensen elkaar op een laagdrempelige manier kunnen 
ontmoeten. We blijven de collecties onderhouden en vernieuwen; de kinder- en jeugdjury en 
‘Bibburen’ zetten we voort, maar we nemen ook nieuwe initiatieven zoals ‘Zomerbib’, lees- 
en discussiegroepen voor volwassenen, voorleesprojecten voor het bevorderen van lezen bij 
kinderen en jongeren met speciale aandacht voor kansengroepen, een nieuw filosofisch café. 
Ranst wordt een boekstartgemeente (jonge kinderen samen met ouders laten genieten van 
boeken en zo taalvaardiger maken). 
 
Onderwijs en vorming 
We staan resoluut achter onze gemeentelijke scholen en zullen ze leefbaar houden door te 
kiezen voor kleine klassen en zetten in op groei. We investeren in groene en uitdagende 
speelplaatsen die aanzetten tot beweging en ontdekking.  
We stimuleren en organiseren samenwerking over de netten heen. Een eerste resultaat van 
die samenwerking is de overzichtsbrochure met de voorstelling van alle Ranstse scholen.  
  
De bloeiende VOR-werking en de samenwerking met de Kunstacademie zetten we verder. 
Door de grote interesse is er een nijpend plaatsgebrek. We onderzoeken welke pistes er 
mogelijk zijn om extra ruimte te creëren.   
 
 
 



5- Voetgangers en fietsers hebben voorrang binnen een evenwichtig 
mobiliteitsnetwerk.  

Uit de recente bevraging van de bevolking komen mobiliteit, onderhoud van fiets- en 
voetpaden én verkeersveiligheid naar voor als belangrijkste aandachtspunten. Het zijn de 
thema’s die het snelst zouden moeten worden aangepakt volgens onze bevolking.  
 
De aanpak van de mobiliteitsproblemen is een prioritaire doelstelling met als voornaamste 
bekommernis de vrijwaring van de leefbaarheid in onze dorskernen. Samen met de bewoners 
zoeken we naar oplossingen voor het sluipverkeer.  
In Oelegem wordt de dorpskern aangepakt met een zone 30 voor gemengd verkeer op basis 
van de Mint-studie. De aanleg van de Maasweg blijft prioritair en na de bouw van de nieuwe 
brug aan de Jozef Simonslaan zal worden bekeken in hoeverre niet-lokaal verkeer nog door 
Oelegem zal kunnen rijden. In Broechem zal na de onderhoudswerken aan de Bistweg 
onderzocht worden hoe het zware verkeer uit de dorpskern kan geweerd worden met een 
onderzoek naar een omleidingsweg (Plan-Mer). Voor deelgemeenten Ranst en Emblem 
worden er studies opgestart voor meer verkeersveiligheid, met nadruk op de zwakke 
weggebruiker.  
 
Het bestuur wil dat meer mensen kiezen voor de fiets en het openbaar vervoer.   
Zo zal in 2020 het fietspad langs de Herentalsebaan heraangelegd worden en is het dossier 
voor de heraanleg van het fietspad langs de Zandhovensteenweg al opgestart. Ook voor de 
fietspaden langs de Vaartstraat, Schildesteenweg en de doortrekking van het Safipad zijn 
budgetten opgenomen in de planning.  
 
Naast de investeringsdossiers voorzien we de nodige centen voor onderhoud aan de 
gemeentewegen, voet- en fietspaden en trage wegen. Met al deze budgetten pakken we de 
meest prioritaire wegen aan. Door het tijdig en voldoende uitvoeren van onderhoudswerken 
zorgen we voor een duurzame weginrichting.  
 
De investeringen in de wegen, voet- en fietspaden en het opwaarderen van de trage wegen 
dragen ook bij tot een betere en veilige weginrichting. 
 
6- Ranst: milieu- en klimaatvriendelijk 
Klimaatneutraal 
Ranst gaat de komende jaren sterk inzetten op acties die de klimaatverandering aanpakken. 
We ondertekenen het nieuwe burgemeestersconvenant 2030. Hiermee engageert onze 
gemeente zich om tegen 2030  40% minder CO2 uit te stoten. We investeren in 
energiebesparende maatregelen zoals energiezuinige verwarming, het vervangen van enkel 
glas, het isoleren van daken van gemeentelijke gebouwen, het plaatsen van zonnepanelen, de 
aankoop van milieuvriendelijke voertuigen, meer elektrische laadpalen …  Met ons 
‘masterplan openbare verlichting’ zal onze gemeente systematisch meer gebruik maken van 
de led-technologie. Dit levert niet alleen een mooie besparing op, maar ook het milieu vaart 
er wel bij. 
Het bestuur wil elk jaar minstens 1 hectare bos aanplanten. In de komende jaren stimuleren 
we de aanleg van groendaken, het ontharden van terreinen, het aanplanten van streekeigen 
plantgoed en het inzaaien van braakliggende percelen met bloemenmengsels.  We beheren 
onze eigen wegbermen op een ecologische manier, waardoor insecten en planten meer 



kansen krijgen. Onze bermen moeten kleurrijke blikvangers worden die als groene linten door 
onze gemeente lopen.  
Onze klimaatambtenaar zal voltijds het gemeentelijk klimaatbeleid richting geven. 
 
De vervuiler betaalt 
De nieuwe PMD-zak komt eraan, waarin ook andere plastic verpakkingen mogen. Hierdoor zal 
een aanzienlijk deel uit het restafval verdwijnen dat dan niet verbrand, maar wel gerecycleerd 
wordt. Voor de ophaling van restafval schakelen we in 2021 over naar containers. Het principe 
‘de vervuiler betaalt’ blijft het uitgangspunt en ook voor restafval zal je dus betalen per kg, net 
zoals voor de ophaling van GFT en grof vuil. Dus: hoe meer afval je voorkomt, hoe minder je 
betaalt. 
 
Rioleringsprojecten  
Voor de uitvoering van rioleringsprojecten gaat een groot deel van de budgetten naar de 
samenwerking met Water-link. In deze legislatuur staan onder andere de Winkelhaak, zijstraat 
Dorpstraat, Mulderweg, Heesterbos en het dossier ‘Everhoek’ op de planning. Ook de aanleg 
van de riolering en de herinrichting van de gewestwegen Kromstraat, Oostmalsesteenweg en 
Massenhovensteenweg staan prioritair op de investeringslijst.  
 
7- Een open en groen karakter met respect voor de eigenheid van de 

dorpskernen  
Er werden nieuwe bouwrichtlijnen opgesteld met een duidelijk kader omtrent de ruimtelijke 
ordening en woonbeleid in onze gemeente. Richtlijnen die voor iedereen duidelijk zijn. Ze 
spelen in op de groeiende klimaatverandering door beperking van verharding, stimuleren van 
wateropvang, opleggen van uitgewerkte groenplannen en verantwoorde mobiliteit. Het 
uitgangspunt van het ruimtelijk beleid van het bestuur is het behoud van het groene en open 
karakter van onze gemeente, met aandacht voor de woonbehoeften van onze inwoners en de 
economische vitaliteit. 
 
Een bouwstijl met de juiste inhoudelijke en ruimtelijke kwalitatieve  klemtonen, op de daartoe 
meest geschikte plaats kan een open beleving bewerkstelligen en deel zijn van de oplossing in 
het aanpakken van de mobiliteits- en milieuproblematiek. 
 
We willen een gevarieerd woonaanbod realiseren dat tegemoetkomt aan de vergrijzing en 
betaalbare huisvesting voor sociaal zwakkeren, jonge gezinnen en éénoudergezinnen. De 
evolutie van onze bevolking moet zich weerspiegelen in onze manier van samenleven en 
samenwonen.  
De recent afgeronde woonbehoeftenstudie toont aan dat er nog voldoende bouwruimte 
beschikbaar is in onze gemeente en dat het de komende decennia niet echt nodig lijkt 
woonuitbreidingsgebieden aan te snijden. Wij streven dan ook naar kernverdichting op maat, 
rekening houdend met de draagkracht en eigenheid van onze dorpskernen. 
In 2020 wordt gestart met een wooninfopunt. Alle inwoners van onze gemeente kunnen er 
terecht voor informatie over en begeleiding bij aanvraagdossiers betreffende premies, 
woonaanpassingen, woningkwaliteitsnormen, sociale huur- en koopwoningen … 
 


