
 

 

 

PERSBERICHT 

Tom Van Ranst en Greet De bruyn op Vlaamse en federale CD&V-lijst  

Bornem, 6 april 2019 

Bij de Vlaamse en federale verkiezingen op 26 mei zullen voormalige schepenen Tom Van Ranst 

en Greet De bruyn het CD&V-project actief steunen. Tom Van Ranst zal op plaats 23 voor het 

Vlaams parlement staan. Greet De bruyn neemt plaats 13 voor de Kamer in. 

Op deze manier zullen zij proberen om ook vanuit Bornem een stempel te drukken op het 

Vlaamse en federale beleid. Gezien zijn ervaring als thuisverpleger en als schepen voor senioren 

en gezondheid zal Tom Van Ranst vooral in het gezondheidsbeleid het verschil proberen te 

maken: "Ik wil vooral de gebreken in de gezondheidszorg aankaarten. Zo moet de huidige druk 

op de eerstelijnszorg bekeken worden en moet er ook meer aandacht gaan naar mantelzorgers. 

Verder ligt ook reanimatie me nauw aan het hart. Reanimatiecursussen zouden uitgebreider aan 

bod moeten komen in het huidige lessenpakket op secundaire scholen", aldus Van Ranst. 

Greet De bruyn heeft zich gedurende 18 jaar als schepen ingezet voor jeugd en gezin, welzijn, 

sport en mondiaal beleid. Zij wil zich dan ook vooral op deze thema's focussen: "Ik wil vooral 

aandacht besteden aan de combinatie van werk en gezin. Een goed evenwicht kan bereikt worden 

door een goed georganiseerde kinderopvang, veel vrijetijdsmogelijkheden (jeugd, sport en 

cultuur) en een goede samenwerking met het onderwijs. Hierbij is het belangrijk dat iedereen zich 

goed voelt in zijn leefomgeving en alle kansen krijgt om zich te ontplooien", besluit De bruyn. 

We zijn ervan overtuigd dat Tom en Greet er met hun enthousiasme en toewijding mee voor 

zullen zorgen dat CD&V op 26 mei een sterk resultaat neerzet.  

 

Contactgegevens: 

 

Tom Van Ranst: 

- E-mailadres: tom.vanranst@bornem.be  

- GSM-nummer: 0477 70 10 92 

Greet De bruyn:  

- E-mailadres: greet.debruyn@bornem.be  

- GSM-nummer: 0473 84 21 06 
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