
Jouw lokale part
ij

Stem ook lokaal, 
stem Nieuw Retie!

‘t Is plezant 
in Retie!

Wij kiezen voor 
Nieuw Retie.

Ontdek binnenin onze frisse programmapunten en kandidaten.

Jong en oud 
genieten samen in 

ons gezellig cafédorp.

Lees binnenin 
wat onze jeugd
 in petto heeft. 



Nieuw Retie gaat voor een veilig en proper Retie. We plaatsen camera’s 

waar het nodig is. We nemen acties tegen zwerfvuil.

Camera’s aan fietsenparkings tegen diefstallen 

De camera aan de kerk houdt mee een oogje in het zeil.

Verschillende Retiese jeugd/sportverenigingen, ook JK2470, 

kregen al te maken met inbraken in hun lokaal. Ook hier kan 

meer camera- toezicht het aantal diefstallen verminderen.

Veel Retiese verenigingen helpen met het opruimen

 van zwerfvuil. Dat willen we blijven stimuleren. 32

We werken samen met andere ge
meentes om onze dienstverlening nog 
efficiënter te maken. We durven proce
dures en regels in vraag te stellen om 
ze te vereenvoudigen. We verbeteren de 
bereikbaarheid van de gemeente
diensten. Zowel overdag als ’s avonds, 
en zowel aan het loket als digitaal.
• Een nieuwe, grotere bib in het 
 gemeentepark zal meer diensten  
 kunnen aanbieden, bijvoorbeeld ook 
 de sleutel afhalen voor zalen in Den  
 Dries of De Vest.
• Ook wie geen lid is van een sportclub  
 moet gebruik kunnen maken van de  
 gemeentelijke sportterreinen.  
 Vrije uren kunnen nog meer benut  
 worden. 

Netjes en veilig Retie Een klantvriendelijke gemeente, 
ook voor onze jeugd

Op jouw gezondheid!

Gezondheid is super belangrijk. 

Als gemeente kunnen we initia

tieven nemen of ondersteunen 

die onze inwoners aanzetten 

om gezond te eten/leven en 

voldoende te bewegen:

• ondersteunen van sport- 

 evenementen;
• gezondheid in scholen 

 promoten;
• beweegaanbod op maat van de jeugd aanbieden;

• samenaankoop van oordopjes op maat organiseren;

• voldoende loop- en wandelparcours voorzien;

• promoten van (kook)cursussen over gezondheid.

Onze fiets
staat veilig!

We kunnen onze 
burgemeester niet elke 
avond optrommelen om 

de sleutel van Den Dries 
af te geven!



Fietsers en voetgangers 
veilig onderweg
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Verplaatsingen in en rond Retie zien we liefst zo veel mogelijk met de fiets of te voet. 

Dat is goed voor gezondheid en milieu! Wij nemen extra maatregelen voor veilige 

schoolomgevingen, veilige fietspaden naar de middelbare scholen en veilige verbindingen 

naar sport en jeugdinfrastructuur: 

• de Kapelstraat inrichten als fietsstraat;

• veiligere oversteekplaatsen, bijvoorbeeld aan het Dielisstraatje, aan de Kapelstraat, …;

• fietscheques i.p.v. busabonnementen voor scholieren;

• verbeterde fietspaden langs de gewestwegen 

Meer frisse ideeën vind je op 
www.nieuwretie.be of op onze 
FB-pagina NieuwsRetie

Dagelijks fietsen onze middelbare schoolkinderen langs de gewestwegen naar hun 

school. Het fietspad naar Arendonk zal worden ontdubbeld, het herstel van het 

fietspad naar Dessel komt in 2019 aan de beurt. Ook het fietspad naar Geel moet 

dringend aangepakt worden. Nieuw Retie dringt sterk aan bij het Vlaamse Gewest 

voor een sneller herstel van alle fietspaden langs de gewestwegen. 

Dankzij de enthousiaste inzet van heel wat  
vrijwilligers, organiseren de Retiese vereni
gingen tal van activiteiten voor jong en oud. 
Nieuw Retie wil hen daarbij zo goed mogelijk
ondersteunen met: 
• geschikt uitleenmateriaal, zoals de fuifkoffer  
• goed uitgeruste gemeentelokalen;
• hulp of advies bij energiezuinige ingrepen in 
 eigen lokalen;
• eenvoudige regels en aanvraagprocedures. 
Daarnaast vinden we het ook de taak van de 
gemeente om aanvullend op het aanbod van de verenigingen activiteiten te blijven 
organiseren voor alle Retienaren.

Verenigingen, het hart van Retie

Samen met alle Retienaren werken we aan een 

aangenaam, veilig en gezellig dorp.  We willen 

Retienaren dichter bij elkaar brengen door onder 

andere 
• buurtcomités te ondersteunen, social media in 

 te zetten voor burencontacten, een buurthuis 

 op te richten in de Molenakkers.

• kennismaking met wijkagent;

• singles niet financieel afstraffen (door single -

 vriendelijke maatregelen te nemen bij 

 belastingen en retributies);

• betaalbaar wonen:  Woningen en gronden in 

 Retie zijn gegeerd en dus niet goedkoop. 

 Nieuw Retie vindt dat jongeren de kans 

 moeten krijgen om in eigen dorp alleen 

 (of samen) te gaan wonen. Een gemeente-

 bestuur moet het hen gemakkelijker maken

 om deze uitdaging aan te gaan: nieuwe 

 woonvormen mogelijk maken (co-housing, 

 kangoeroewonen, stimuleren van energie

 zuinig bouwen, vereenvoudigde bouwvoor

 schriften …. 

Op eigen benen staan onder de kerktoren

Wel makkelijk, 
zoveel materiaal 
in de fuifkoffer!

Ken jij jouw
wijkagent?
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Kandidaten 2. ADRIAENSEN Karolien
Samen met haar man Gert runt Karolien een 
vleeskalverbedrijf.  Ze is mama van Sven en Rune, allebei basketters bij BBC 
Campinia. Zelf is ze actief bestuurslid bij KVLVAgra en Boerenbond. Karolien 
gaat voor goed wonen, leven én ondernemen in Retie.

3. CLAESSENS Koen
Koen is al 18 jaar schepen in Retie. Hij is gehuwd met Kristof (Pro-Portie). 
Koen werkt aan een toekomst op maat van ons dorp: heraanleg van de markt, 
goede mobiliteit en aangenaam wonen, ook buiten het centrum. Koen gaat voor 
een warme gemeenschap versterkt door een uitgebreid verenigingsleven.

7. VAN EYSENDEYK Stef
Stef heeft een drukke job bij PWC in Antwerpen en houdt ervan om thuis 
in Retie te genieten van de rust. Hij heeft een hart voor Retie en is actief bij 
FC Den Berg en Retie SK. Stef was jarenlang voorzitter van de jeugdraad. Stef 
vraagt aandacht voor de jeugd en de Retiese verenigingen, en wil ook nieuwe 
inwoners mee laten genieten van de kwaliteiten van ons dorp.

8. HERMANS Lut
Lut is een dynamische en energieke vrouw zowel op haar werk als in haar vrije 
tijd. Lut leidt samen met haar man Patrick het bedrijf Transport Retie. Ze heb
ben 3 kinderen: Eline, Laurens en Anton. Lut is actief als bestuurslid bij Gezins
bond Retie. Haar prioriteiten gaan naar economie, veiligheid en ondersteuning 
van lokale verenigingen.

9. TOMSIN Benjamin
Benjamin is voorzitter van de jeugdclub JK2470 en voetbalt bij Retie SK. Hij wil 
volop werken aan activiteiten voor jongeren en senioren, die de samenhorig
heid en gemoedelijkheid van ons charmante dorp versterken.

10. SLEGERS Kato
Onze jongste kandidaat Kato leeft zich uit bij de meisjeschiro O’s Agnes en 
volleybalt bij VC Retie. Zij geeft de jeugd én de jeugdverenigingen een stem in 
de Retiese politiek.

13. BLOCKX Niels
Niels en zijn 2 dochtertjes Leonie en Stans helpen graag een handje mee op 
de boerderij. Hij is psychiatrisch verpleegkundige en zeer actief in het Schoon
broekse verenigingsleven. Niels is voorzitter van vzw Kinschot, bestuurslid bij 
vzw Mooto en vzw Pastoriefeesten en kookouder bij KLJ Schoonbroek. Niels 
zal zich blijven inzetten voor buurtverenigingen en gezondheidszorg.

16. JANS Liesbeth
Liesbeth engageert zich volop als vrijwilligster in WZC Annadal. 
Daarnaast geeft ze ook huiswerkbegeleiding aan kinderen die het 
moeilijk hebben op school. Ook de komende 6 jaar wil Liesbeth 
zich inzetten voor ouderenzorg en personen met een beperking.

1. GEUENS Patrick

Ontdek meer over onze 
kandidaten ook op 

www.nieuwretie.be
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Onze burgervader aan het werk op het gemeente
huis. Patrick is getrouwd met Lief en is papa van Stijn, 
Sep en Neel. Na het werk maakt Patrick graag een 
toerke met de moto, is hij te vinden in het Kiekeskot 
of bij KSK Branddonk. Patrick wil zich verder inzetten 
voor een veilig Retie, waar jong en minder jong zich 
goed voelen.

De huidige burgemeester Patrick Geuens is 
onze lijsttrekker. Met Patrick is Retie zeker 
van een warme burgervader die alle inwoners 
van Retie verbindt. Een burgervader die dicht 
bij de mensen staat. Een warme goedlachse 
persoon. Je komt hem overal tegen.

 “Ik voel me thuis bij Nieuw Retie. 
Dit is echt een partij die voor het 
lokale verhaal gaat én dicht bij 
de mensen staat.”


