
Jouw lokale part
ij

Met de fiets 
naar de sportclub 

of jeugdvereniging? 
Natuurlijk!

Nieuw (in) Retie? 
Voor ons hoor 

je erbij!

Met een nieuwe oversteek wordt het 
zeker veiliger.

Ontdek binnenin onze frisse programmapunten en kandidaten.

Lees verder op pag 5

Lees verder op pag 3



Tijdens de vrije uren zou de Retiese jeugd maximaal gebruik moeten 

kunnen maken van de sportvloer. Nieuw Retie wil de sporthal 

daarom ook openstellen op momenten dat ze niet door de sport-

clubs gebruikt wordt. 

Vanuit de ‘ronde tafel voor mensen met een beperking’ kwam de vraag 

naar opvang voor kinderen met een beperking in eigen gemeente. 

Nieuw Retie trekt mee aan de kar om dit mogelijk te maken. In samen-

werking met de Rusthuif in Arendonk en de Hei in Dessel zoeken we 

naar een geschikte locatie. 32

Nieuwe en jonge inwoners in/van 
Retie willen we graag betrekken in ons 
gezellige dorp. 
Het welkomstpakket bij de eerste 
inschrijving in onze gemeente is een 
eerste stap.
Als volgende stap willen we hen be-
trekken bij de werking van de buurt-
comités, de Retiese tradities zoals 
Driekoningen, Goriën, Sint-Maarten 
en Krik Krak uitleggen en de rol van 
de wijkagent bij hun ‘verwelkoming’ 
versterken.

Sporthal open voor jeugd tijdens ‘vrije uren’

Opvang voor kinderen met een beperking

Retie, gastvrije gemeente 
voor nieuwe inwoners

Nieuw Retie wil de buurtpleinen herwaarderen. Buurten evolueren en 

dus moeten ook de speeltoestellen, sporttoestellen, zitbanken … aangepast 

worden aan de leeftijd van de buurtbewoners.

Retie heeft een bloeiend verenigingsleven. Iedereen vindt hier wel een 

jeugd-, sport- of andere vereniging naar z’n hart om samen met andere club-

leden de mooiste momenten, spannendste matchen en gezelligste eetfestijnen 

te beleven.  Al deze verenigingen kunnen blijvend op onze steun rekenen. 

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

Ken jij jouw 
wijkagent?



Aangenaam buiten sporten in Retie

54

Retienaren zijn sportief. Ook op 

donkere winteravonden wordt 

enorm veel gewandeld, gelopen, 

gefietst … De straten in de 

omgeving van het Vossekot 

kregen, naast een nieuw riolerings-

stelsel, ook uitstekende nieuwe 

verlichting. Ideaal voor wie  

‘s morgens vroeg of ‘s avonds  

laat nog buiten wil sporten. 

Om weginfrastructuur en veilig-

heid van sporters op de openbare weg maximaal 

op elkaar af te stellen, wil Nieuw Retie de loop-en wandelpaden 

mee uittekenen.

Als lokale partij gaan we volop voor 
lokaal eten, genieten en werken. 
We steunen dan ook ten volle de lokale 
voedselproductie en -consumptie met 
onder meer de nieuwe ‘korteketeninitia-
tieven’, boerenmarkten, avondmark-
ten op de parking van de hoevewinkels…  
Zo zetten we mee in op het belang van 
duurzaamheid, gezondheid en lokale 
dienstverlening.

Retienaren en bezoekers moeten op allerlei momenten terecht kunnen bij de gemeen-
telijke diensten. Hiervoor moeten de openingsuren uitgebreid worden. Nieuw Retie 
werkt aan de verdere integratie van OCMW, bibliotheek, toeristische dienst en politie-
diensten op één centrale plaats. Hierdoor wordt ‘dé gemeente’ een echte ontmoetings-
plaats die ruim toegankelijk is.

De korte keten: 
eerlijke lokale producten

We moeten met z’n allen werken aan duurzame verplaatsingen, maar openbaar 

vervoer organiseren in een dorp is niet zo eenvoudig. Daarom moet de fiets hét 

vervoersmiddel worden voor verplaatsingen in Retie. Nieuw Retie wil werken aan 

fietsvriendelijke initiatieven: 

• Meer veiligheid voor de zwakke weggebruikers. Zo willen we de verbinding  

 Markt-Vossekot fietsvriendelijker maken en de oversteekplaatsen aan de  

 Gildenstraat en de Sint-Pietersstraat veiliger inrichten.  

• Fietsers en voetgangers krijgen meer aandacht bij de heraanleg van wegen,  

 bijvoorbeeld bij de heraanleg van de markt en de ring R18.

• Fietsstraten inrichten, bijvoorbeeld de Kapelstraat.

• Meer en veilige fietsenstallingen plaatsen.

• Fietsdelen of samenaankoop van (bak)fietsen organiseren.

De fiets centraal!

• Het fietspad naar Arendonk wordt verder ontdubbeld vanaf de  

 Europalaan tot aan de industrie in Arendonk.

• Ook het fietspad naar Dessel wordt aangepakt.

We richten onveilige oversteekplaatsen opnieuw in, zodat we vaker en veiliger met de 

fiets op pad gaan, zoals hier op het kruispunt Kapelstraat  - Sint- Pietersstraat - Ring.
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Kandidaten
12. BLOCKX Margriet
Na een zware werkdag is Margriet graag in de tuin bezig.
Moeder van Liesbeth, Jeroen en Marijn. Voorzitter van het 
OCMW. Haar nieuwe uitdagingen: dagopvang voor ouderen, 
dag- en nachtopvang voor personen met een beperking en strijd 
tegen kinderarmoede.

14. BOTTERMAN Greet
We kennen Greet als een hobbyfotografe bij o.a. OKRA en VVV.
Gehuwd met Adri Versteynen (voorzitter VVV). Haar hart ligt bij 
de 55+ sport en ontspanning, het toerisme en de strijd tegen 
eenzaamheid.

15. CASTELIJNS Paul
Paul met zijn oogappel, kleindochter Maud.
Paul kennen we als uitbater van dagbladhandel ‘De Mus’. Via 
dit werk heeft Paul voeling met wat leeft in Retie. Ook in de 
volgende periode wil Paul zich inzetten voor lokale economie 
en sociaal welzijn.

17. ENNEKENS Karel
Zo kennen we Karel allemaal: in de frituur.
Karel wil zich inzetten rond eenzaamheid: gezelschapsdienst, een 
ontmoetingsmoment op momenten als Kerstmis.

18. HERMANS Maria
Maria aan het werk als lesgeefster lijndansen bij OKRA.
Velen kennen Maria nog als gemachtigd opzichter (over-
steekhulp) aan de schoolpoort. Maria gaat voor de 55+ sport 
en ontspanning en voor mensen die het moeilijker hebben.

Onze verkiezingslijst is volledig klaar. 

Benieuwd naar onze 21 kandidaten?  

Wij stellen ze voor op www.nieuwretie.be

én in in onze volgende folders.


