
Bestuursnota 2020-2025, Nieuw Retie 

Na de overtuigende verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018 zag Nieuw Retie zich uitgedaagd om met een 

degelijke bestuursnota zicht te geven op haar prioriteiten voor de volgende bestuursperiode. 

Bij deze nota is de partij niet alleen van haar eigen programma vertrokken, maar keek ze ook naar de 

programma’s van de andere partijen en het ambtelijk memorandum van de medewerkers van de 

gemeente/OCMW. Op die manier moet deze bestuursnota een breed gedragen lijst van prioritaire 

focuspunten vormen.  

Met deze bestuursnota wil Nieuw Retie haar prioritaire externe focuspunten voor de volgende legislatuur 

voorstellen. We hebben bewust gekozen voor een selectie. Deze punten verdienen volgens Nieuw Retie een 

gegarandeerde plaats in de brede meerjarenplanning die in de loop van 2019 door de gemeenteraad 

wordt opgesteld. 

In het complexe veranderingsproces naar integratie gemeente-OCMW en de aanpassing van de 

organisatie richting nieuwe uitdagingen hebben we bewust geen prioriteiten geformuleerd rond het 

personeel. De extra beleidsaandacht en focuspunten hiervoor, willen we geïntegreerd en in overleg met de 

organisatie zelf, verfijnen en vastleggen. 

We hebben met deze nota ook de volgorde van ons verkiezingsprogramma verlaten. Bij de opmaak van 

het programma van Nieuw Retie werd reeds gebruik gemaakt van de SDG’s* van de V.N. Met de 

voorgestelde volgorde van de bestuurnota willen we de focuspunten nog beter tot hun recht laten komen 

binnen die doelstellingenstructuur. 

*SDG’s ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. 

Retie Beweegt en Gezond Retie worden terecht naar voor geschoven als een label. 

De volgende jaren willen we extra inzetten op kinderen en jeugd en het niet-georganiseerde 

bewegingsaanbod versterken. 

Nieuwe inwoners verdienen een betere welkom: niet alleen technische informatie vanuit de 

gemeente maar ook informatie over en kennismaking met het gemeenschapsleven, onze tradities en de 

buurtwerking. 

Dagopvang ouderen: er worden concrete stappen gezet in de praktische realisatie van een CADO. 

En Opvang voor kinderen met een beperking: Retie zoekt samen met de sector naar 

mogelijkheden in ons dorp voor opvang van kinderen met een beperking. 

Armoedebeleid: Retie neemt een actieve rol op in armoedebeleid binnen haar eigen initiatieven (alle 

beleidsdomeinen) en zorgt voor een duidelijk, helder en eenvoudig ondersteuningssysteem. 

Het rioleringsprogramma wordt verder afgewerkt met aandacht voor het oppervlaktewater 

en waterlopen. 

We werken verder aan een gebiedsdekkend bomenplan: met onze lindeboom als 

symbool en de elementen van het masterplan in het achterhoofd, gaan we voor een inventarisatie van 

(de belangrijkste) bomen en weloverwogen keuzes rond de toekomst van bestaande en nieuwe bomen op 

het openbaar domein. 

Een geïntegreerd zwerfvuilplan: blijvend inzetten op combinatie van preventie, ruimen en 

sanctionering van sluikstorten en zwerfvuil, samen met de gemeenschap. 



We blijven onze rol opnemen op het vlak van duurzame initiatieven en 

hernieuwbare energie. We willen hierin ook de rol van de bevolking versterken. 

Centraliseren dienstverlening rond het gemeentepark: dit betekent het fysiek integreren 

van de sociale dienstverlening (OCMW) in de omgeving van de gemeentelijke diensten en straks ook de 

verhuis van de bibliotheek. Dit kaderen we in een brede bereikbaarheid van de dienstverlening. 

Extra zaalruimte: er is behoefte aan extra zaalruimte gesignaleerd. Wij willen voor eind 2022 een 

duidelijk zicht op deze extra behoefte en de mogelijke rol van de gemeente om hieraan tegemoet te 

komen. 

Het openbaar domein veiliger maken voor zwakke weggebruikers: structurele 

aandacht voor veilig verkeer en toegankelijkheid bij vernieuwing, herinrichting en bestaande 

(wegen)infrastructuur. 

Een uitgebreid geïntegreerd fietsbeleid moet deze verplaatsingsvorm nog meer 

stimuleren: fietsverbindingsplan, meer veilige, gespreide en droge fietsstallingen, fietsencheques 

We blijven op basis van het masterplan verder werken aan Re10 met de volgende 

periode prioritaire aandacht aan een veilige en leefbare R18 en daarna de heraanleg van het marktplein. 

Vanuit het richtlijnenhandboek meergezinswoningen werken we op vlak van 

omgeving verder richting gebiedsdekkende duidelijkheid tot op straatniveau van 

bouwvoorschriften. Dit moet resulteren in de nodige verordeningen en/of RUP’s. Hierbij willen we nieuwe 

woonvormen voldoende ruimte blijven geven. 

Extra aandacht aan producten uit onze streek en produceren in eigen streek: ‘lokaal 

kopen’ stimuleren bij consumenten en ondernemers en als gemeente zelf nog meer gaan voor aankoop in 

de regio. 

Toeristische uitdagingen verder aangaan met extra aandacht voor (jeugd)verblijfstoerisme, de 

groene omgeving en de horeca. 

Een veilige combinatie van landbouwverkeer en recreatief gebruik van 

landbouwwegen versterkt de landelijke uitstraling van ons dorp 

Een Retiese zorgnetwerkcoördinator: in de toenemende behoefte aan zorg neemt de 

gemeente een coördinerende rol op. Een aanspreekpunt voor particuliere initiatieven zorgt voor 

afstemming van dat aanbod en inspireert het beleid bij nieuwe vragen. Het gaat hier over mantelzorg, 

mindermobielencentrale, boodschappendiensten, gezelschapsdiensten, initiatieven binnen het 

verenigingsleven… 

Administratieve vereenvoudiging voor vrijetijdsinitiatieven: doorlichten van 

ondersteuningsreglementen voor verenigingen, van politiereglementen, van aanvraagformulieren… en 

waar kan vereenvoudigen, samen met de regio. 

Eerlijke belastingen voor alleenstaanden: doorlichting van alle lokale belastings- en 

retributiereglementen en scheeftrekking tussen singles en meerpersoonsgezinnen wegwerken. 


