
Fietsers 
en landbouwers 

samen op (de) weg?
Moet kunnen!

Waarom hier 
geen dagopvang 
voor ouderen? 

Jouw lokale part
ij

Ontdek binnenin onze frisse programmapunten en kandidaten.

Lees verder op pag 5

Lees verder op pag 4



Heel wat Retienaren zetten zich 
met veel enthousiasme in voor een 
vereniging. 
Hiermee zorgen ze mee voor een 
warme en aangename gemeente 
waar heel wat te beleven valt. 
Nieuw Retie wil Retiese verenigingen  
dan ook blijvend ondersteunen 
met geschikt uitleenmateriaal, goed  
uitgeruste lokalen en eenvoudige  
aanvraagprocedures. 

Nieuw Retie draagt zorg voor de begraaf

plaatsen en zijn bezoekers. 

We willen daarom een systeem uitwerken 

vergelijkbaar met de winkelkarretjes aan  

de super markt, maar dan met rolstoelen. 

Door leenrolstoelen ter beschikking 

te stellen, wordt de begraafplaats 

toegankelijker voor minder mobiele

personen. 
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Nieuw Retie gaat voor een ruime
bereikbaarheid van de gemeentelijke
diensten. Zowel digitaal als aan het loket
en zowel overdag als ‘s avonds. 
Alle gemeentelijke diensten willen we in 
de toekomst in het gemeente park 
aanbieden. Ook de bib en de lokale 
politie zullen hier over een paar jaar 
onderdak krijgen. De huidige invulling 
van het gemeentehuis en het OCMW
gebouw moet dus herbekeken worden 
en ook de uitbreiding met een nieuwbouw
zal nodig zijn. 
In een nieuwe, grotere bib kunnen dan meer diensten aangeboden worden. Je 
zou er bijvoorbeeld de sleutel van Den Dries kunnen afhalen, een wandelkaart kunnen 
kopen of zelfs een koffietje kunnen drinken in een gezellige koffiebar. Zo wordt de bib 
nog meer een ontmoetingsplaats. 

Nieuw Retie werkt mee aan een aangenaam, 

veilig en gezellig dorp.  

Samen met de buurtcomités willen 

we de Retienaren nog dichter bij elkaar 

brengen. We willen iedereen betrekken 

bij het dorpsgebeuren en vereenzaming 

tegengaan. 
We willen de rol van de wijk agent 

versterken en nieuwe ontmoetings

plaatsen creëren, zoals een buurthuis 

in de verkaveling van de Molenakkers. 

Sociale media willen we inzetten als 

communicatiemiddel in buurten.  

Verenigingen maximaal 
ondersteunen

Eenzaamheid bestrijden, buurtcontacten versterken
Begraafplaats toegankelijker maken 
voor minder mobiele bezoekers

Dienstverlening: 1 + 1 = 3 4

Paden die schade leden door de opstekende boom-
wortels worden fase per fase hersteld. De eerste 
herstellingen worden nog dit jaar uitgevoerd. Waar 
mogelijk worden de smalste paadjes verbreed. 

Ook het huis van 
Stappaerts willen we 

mee integreren, zodat alle 
diensten rond het 

gemeentehuis zitten.



Gezocht: 
een zorgnetwerkcoördinator
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Verschillende diensten houden zich 

momenteel bezig met zeer diverse 

vormen van zorg:
• de OCMW-ambtenaren

• de mindermobielencentrale (MMC)

• de boodschappendienst

• de nieuwe wijkwerking 

  (vervanger van PWA)

• diensten rond vereenzaming, vergrijzing …

Nieuw Retie stelt voor om al deze diensten te laten coördineren door één Retiese 

ambtenaar: een Retiese zorgnetwerkcoördinator. 

Ouderen of hulpbehoevenden zo lang mogelijk 
thuis laten wonen is meestal voor alle partijen 
de beste oplossing. Naast thuishulp en mantel
zorg kan dagopvang voor ouderen hier 
zeker mee voor zorgen. Nieuw Retie wil zo’n 
dagopvang in Retie realiseren. De woning in de 
Kerkhofstraat, die tot voor kort gebruikt werd 
voor de opvang van vluchtelingen, kan hier
voor in aanmerking komen.

Dagopvang voor ouderen: we maken er werk van!

Vernieuwende oplossingen waar Nieuw Retie aan wil werken:
• stimuleren van nieuwe woonvormen, zoals kangoeroewonen,  
 co-housing, groepswoningen, serviceflats, woonunits in de tuin;
• stimuleren van kleine aanpassingen die het wonen en leven van  
 senioren comfortabeler maken zoals drempels in de woning weg 
 werken en deuropeningen verbreden;
• samen tuinieren in de tuin van senioren.

Groenten, fruit en andere producten van eigen bodem zijn toch zo  

(h)eerlijk! Volkstuintjes en boerenmarkten voor inwoners en 

bezoekers kunnen op Nieuw Retie rekenen. Lokale detailhandel en 

ondernemers verdienen extra aandacht.

Een aantal wegen in Retie wordt 
veelvuldig gebruikt als toeristische 
verbinding, terwijl onze land
bouwers diezelfde wegen dagelijks 
nodig hebben. Het is een hele 
uitdaging om deze wegen veilig 
te houden voor fietsers én land-
bouwers.
Alles begint uiteraard met 
goed onderhouden wegen. 
De opdeling van wegen in 
landbouwwegen, toeristische 
wegen of gemengde wegen kan een volgende stap zijn. Op landbouwwegen kunnen dan geen fietsroutes meer lopen, op gemengde wegen kunnen we uitwijkstroken of stopplaatsen naast de weg inrichten.

Groenten en vlees, recht van de boer

Fietsers en landbouwers 
samen op (de) weg? 
Moet kunnen!
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Nieuw Retie draagt zorg voor alle Retienaren. Drempels die een goede toegankelijk

heid verhinderen, willen we wegwerken en maatregelen die de toegankelijkheid en 

mobiliteit verhogen zullen we stimuleren. 

Denk maar aan: 
• opstapplateau aan bushaltes

• rolstoelvoorziening aan terrassen

• hindernissen op de stoep wegwerken

• voorrang voor zwakke weggebruikers bij heraanleg van wegen. Bij de heraanleg  

 van de markt zal een voetgangerscirkel aangelegd worden tussen Annadal en de  

 markt. Dat is een wandelroute met voldoende banken.

Met goede infrastructuur willen we de Retienaar stimuleren om verplaatsingen in 

eigen dorp vooral met de fiets of te voet te doen.  We willen werk maken van meer 

en veilige fietsstallingen, oplaadpunten voor elektrische fietsen.

Meer frisse ideeën vind je op www.nieuwretie.be 

of op onze FB-pagina NieuwsRetie

Blijven investeren in toegankelijkheid

Een opstapplateau 
aan de bushalte 
maakt instappen 
veel gemakkelijker.


