
De Kapelstraat
kan een fietsstraat

worden.

Aandacht 
voor de zwakke 
weggebruiker! 

Jouw lokale part
ij

Ontdek binnenin onze frisse programmapunten en kandidaten.

Lees meer hierover op pag. 4

Herbronnen rond ruimtelijke 
ordening: hoe blijft Retie een 
leefbaar dorp? 
Meer info op pag. 6



We streven ernaar om alle gemeente
lijke diensten rond het gemeentepark 
samen te brengen. Zo werken ge
meente, sociale diensten, bibliotheek 
en politie beter/makkelijker samen en 
maken we deze diensten nog meer 
bereikbaar voor burgers.

In de vorige legislatuur hebben we een ‘Masterplan’ voor Retie uitgetekend. 

We noemden het Re10. Met Re10 willen we het centrum van Retie in 

10 stappen mooier, veiliger en meer leefbaar maken. Ongeveer de helft van 

het plan is gereali seerd. De volgende jaren werken we graag verder aan de  

andere helft.  De herinrichting van de markt zal hierbij de kers op de taart zijn. 

Die zal fietsvriendelijker, wandelvriendelijker, horecavriendelijker en vlot 

toegankelijk voor minder mobiele personen zijn. Natuurlijk gaan we 

hiervoor graag in dialoog met inwoners, handelaars en horecauitbaters.
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We bekijken alle mogelijke opties om ouderen en hulpbehoevenden zo lang mogelijk 

thuis te laten wonen. We geven als gemeente de nodige ondersteuning zodat er heel 

wat oplossingen op maat mogelijk zijn. Denk maar aan:

• begeleid wonen;

• zorgflats in Schoonbroek;

• kangoeroewonen.

Alle gemeentelijke diensten 
brengen we samen rond 
ons gemeentepark

Blijven wonen in een vertrouwde omgeving

Een Masterplan voor het centrum: 
ons Re10-verhaal

Niet alleen de markt wordt aangepakt. Ook deze projecten zitten in de pijplijn: 

•	 vernieuwing	van	de	beschadigde	paden	op	de	begraafplaats;	

•	 een	nieuwe	riolering	en	een	vernieuwing	van	het	wegdek	in	het	centrum	 

	 van	Schoonbroek	en	Berg;

•	 heraanleg	van	de	Pijlstraat,	Sint-Paulusstraat	en	Nieuwstraat.	Hierna	zal		 

	 de	hele	ring	(R18)	in	een	nieuw,	verkeersveiliger	jasje	steken.

De	plannen	van	de	Ark	in	
Schoonbroek	liggen	op	tafel.	
Er	worden	10	assistentie	woningen	
en	10	seniorenwoningen	gebouwd.	
Zo	kunnen	de	mensen	van	
Schoonbroek	ook	langer	in	hun	
eigen	leefomgeving	blijven	wonen.

De	camera	aan	de	kerk	monitort	het	verkeer	dat	de	markt	passeert.	
Bovendien	houdt	de	camera	een	oogje	mee	in	het	zeil:	onze fietsen 
kunnen	veilig	gestald	worden	op	de	markt.

We gaan voor 
een veilige markt.Info-moment 

op maandag 8 oktober - 19u
- school Schoonbroek.



Verplaatsingen in Retie graag te voet of met de fiets
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Met goede infrastructuur en vernieuwende initiatieven willen we Retienaren stimu

leren om verplaatsingen in eigen dorp vooral met de fiets of te voet te doen. 

Concreet maakt Nieuw Retie werk van:

• fietsverbindingen in kaart brengen en ontbrekende verbindingen realiseren; 

• hindernissen op voetpaden wegwerken en ze toegankelijk maken voor rolstoelen; 

• meer beveiligde fietsenstallingen neerzetten; 

• de Kapelstraat inrichten als fietsstraat om de verbinding tussen markt en  

 Vossekot fietsvriendelijker te maken. 

Wat is er beter dan lokaal eten, genieten en 
werken? Wij staan dan ook volledig achter 
de lokale voedselproductie en consumptie. 
Initiatieven die dat ondersteunen, bijvoorbeeld 
samen tuinieren en boerenmarkten 
voor inwoners en bezoekers, kunnen op ons 
rekenen. Maatregelen die Retie als dyna-
misch cafédorp promoten, juichen we toe. 
Samen met buren, vrienden en kennissen een 
pintje of koffie drinken in één van onze gezel
lige cafés bevordert sociale contacten. 

Lokaal leven, werken en genieten

Meer sociale contacten 
zorgen voor gezellige buurten

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

Samen met alle Retienaren willen we werken aan een aangenaam, 

veilig en gezellig dorp. We willen Retienaren dichter bij elkaar brengen, 

iedereen betrekken en vereenzaming tegengaan. 

Nieuw Retie stimuleert contacten door: 

• een buurthuis inrichten in de Molenakkers;

• social media in te zetten voor burencontacten; 

• de rol van de wijkagenten te versterken;

• buurtcomités te ondersteunen; 

• speelpleintjes aan te passen aan de leeftijd van de jonge buurtbewoners; 

• voldoende zitbanken te voorzien waar buurtbewoners gezellig kunnen keuvelen. 

Is er in jouw 
buurt ook plaats 

voor een buurtbank?
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Zwerfvuil en sluikstorten is een 

probleem in ons landelijke dorp.  

We blijven de verenigingen be

lonen die een handje toesteken 

om het zwerfvuil mee op te 

ruimen. Daarnaast zoeken we 

naar langdurige oplossingen 

voor dit probleem.

Niet alleen steden, maar ook 
dorpen als Retie krijgen te 
maken met uitdagingen op vlak 
van ruimtelijke ordening. Dat 
is niet abnormaal. Er komen 
steeds meer nieuwe Retienaren 
en nieuwe bouwprojecten bij 
en dat heeft een invloed op de 
openbare ruimte. Regels rond 
ruimtelijke ordening en steden
bouw mogen vernieuwend zijn, 
maar Nieuw Retie streeft altijd 
naar richtlijnen op maat gemaakt 
van het dorpse, groene karakter 
van Retie. 

Oplossingen op maat 
van ons dorp

Ruimtelijke ordening 
op maat van ons dorp

Retie	moet	een	landelijk,	groen	dorp	blijven.	
De	Lindeboom,	hét	symbool	van	ons	groene	
dorp,	blijft	ook	op	het	vernieuwde	markt-
plein	een	centrale	plaats	behouden.	

Wij gaan voor 
een proper Retie.


