
Jouw lokale part
ij

Kan jij er 
nog aan uit?

Ontdek binnenin onze frisse programmapunten en kandidaten.

Duidelijke procedures en simpele regels 

leiden tot minder papierwerk voor 

verenigingen. Meer info op pg. 3

Nieuwe inwoners genieten 

mee van Retiese 
evenementen.
Lees meer 
hierover op pag. 2



De vele vrijwilligers van onze verenigingen zetten zich met veel enthousiasme 

in voor een warm en gezellig Retie. Ze organiseren heel wat activiteiten voor onze 

inwoners. Nieuw Retie wil hen daarbij zo goed mogelijk ondersteunen, onder 

meer via geschikt uitleenmateriaal, goed uitgeruste lokalen en eenvoudige aanvraag-

procedures. 
Daarnaast vinden we het ook de taak van de gemeente om aanvullend op het aan-

bod van de verenigingen activiteiten te blijven organiseren voor alle Retienaren.

Onze ideeën die verenigingen ondersteunen:

•	 vrijwilligers	regelmatig	in	de	bloemetjes	zetten.	We	mikken	op	een	groter	 

 vrijwilligersevenement om de twee jaar;

•	nieuwe inwoners wegwijs maken in Retiese evenementen/tradities en hen via 

 initiaties kennis laten maken met het Retiese verenigingsleven;

•	 buurtcomités	steunen	en	versterken;

•	 kampsubsidies	behouden;

•	 de	vrijwilligerscoach in het leven roepen die 

 gemeentelijke vrijwilligers en verenigingen ondersteunt. 
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We	willen	de	gemeentelijke	diensten	
nog beter bereikbaar maken zowel 
overdag als ’s avonds en zowel aan het 
loket	als	digitaal.		We	werken	samen	met	
andere gemeentes om onze dienst  -
ver lening nog efficiënter te maken. 
We	durven	procedures	en	regels	in	vraag	
te stellen om ze te vereenvoudigen. 

Verenigingen zijn het hart van onze gemeente

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

Dienstverlening: 1 + 1 = 3 4

Hier gaan we voor:

•	 sporthal	openstellen	voor	individuele	sporters	op	momenten	dat	

 ze niet gebruikt wordt door verenigingen; 

•	 minder	administratieve	rompslomp	door	duidelijke	en	eenvoudige	

 procedures, regels en politiereglementen;

•	 de	bib	verhuizen	naar	een	grotere	locatie,	ze	omvormen	tot	een	echte	 

 ontmoetingsplek en er meer diensten aanbieden (bv. afhalen sleutels van 

 gereserveerde lokalen); 

•	 ruimere	openingsuren	van	het	gemeentehuis;

•	 brede	scholen	waar	buiten	de	schooluren	ruimte	is	voor	meer.

In een brede, open school wordt niet 

alleen onderwijs gegeven, maar wordt ook 

gedacht aan sport, cultuur, kinder opvang, 

welzijn en samenwerking. 

•	We	willen	de Vest opwaarderen als 

 ontmoetingsplaats, zowel de tuin als het gebouw

De weg naar de uitbreiding van de sportzone aan 

het Vossekot verliep met een aantal onvoorziene 

hindernissen, maar binnenkort kunnen de werken 

eindelijk van start gaan. Ook de uitbreiding van de 

sporthal is nu heel concreet.



Toeristische trekpleisters goed voor de lokale economie
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Nieuw Retie wil toerisme ook economisch bekijken. De toeristische sector 

zorgt voor heel wat werkgelegenheid in onze streek. 

Als mooie gemeente willen we iedereen goesting geven om even langs Retie 

te passeren en hier leuke ervaringen op te doen. Met de belevingswandelingen 

‘Hekselienpad’ en ‘Boeren Langs de Grote Gracht’ zijn prachtige projecten 

gerealiseerd. 
Een avonturenpad voor 10 tot 13-jarigen moet nog uitgewerkt worden. 

Zulke belevingspaden zijn ook voor alle Retiese kinderen en jongeren een 

plezant aanbod.

Energiezuinige gebouwen zijn duurzamer, beter voor het milieu en 

beter voor de portemonnee.  Voor verenigingen is het niet altijd 

evident om hun lokaal energiezuinig(er) te maken.  

Als gemeente willen we hen hierin ondersteunen door: 

 
•	 energiemeesters	langs	te	sturen	die	beg

eleiden	bij	verbouwingen;

•	 subsidies	te	geven	voor	duurzame	aanp
assingswerken.

Duurzame lokalen voor verenigingen  

Een klimparcours kan op zo’n avonturenpad niet ontbreken.

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

Oude gebouwen zijn niet altijd energiezuinig. Wij denken mee over duurzame 

oplossingen voor oudere lokalen van onze verenigingen.

Neen, dat is nog 
enkel glas.

Is dat thermopane?
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Kandidaten
4. ADRIAENSEN Natalie
Natalie	fleurt	op	bij	haar	kleutertjes.	Ze	woont	samen	met	Frederik,	wordt	
binnenkort mama en is kleuterjuf in de instapklas. Vandaar wil ze zich graag 
blijvend inzetten voor de jonge kinderen en gezinnen in Retie.

5. MATTHIJS Fonny
Fonny	is	in	zijn	sas,	nu	de	uitbreiding	van	de	sportvelden	op	het	Vossekot,
eindelijk	van	start	kan	gaan.	Fonny	is	getrouwd	met	Inge,	zien	we	vaak	in	de	
fitness	en	slaat	graag	een	balletje	op	de	Molse	golfclub.	Hij	wil	zich	blijven	
inzetten voor het Vossekot, de sporthal en het kerkhof.

6. MOONS Marthe
Marthe	is	actief	bij	Chiro	Heitrotters	Schoonbroek	én	bij	volleybalclub	
VC Retie. Ze studeert orthopedagogie en vindt het belangrijk dat de 
Retiese jeugd mee kan beslissen over de toekomst van hun dorp. 

11. MOONS Guy
Na	het	werk	vinden	we	Guy	vaak	terug	in	zijn	tuin.	Guy	is	getrouwd	met	Terry,	
en is papa van Marthe en Michelle.  Als bestuurslid bij fanfare De Heidegalm 
weet hij hoe belangrijk de ondersteuning van de gemeente is, bij het 
organiseren van fuiven, eetdagen, uitrusting van lokalen. Gaat voor een mooie, 
gezellige en veilige dorpskern.

19. PEETERS Jimmy
Jimmy	kennen	we	als	zelfstandig	garçon.	Hij	speelt	ook	mee	in	Toneelkring	
De	Brug,	engageerde	zich	als	voorzitter	van	het	oudercomité	in	de	school	
van zijn dochters Hannah en Jana en bij de korfbal.

20. WILBOORTS Martine
Iedereen	kent	Martine	als	uitbaatster	van	café	De	Graef.	Zij	kiest	mee	voor	
Nieuw Retie, omdat ze het belangrijk vindt dat de projecten die nog in de 
steigers staan, gerealiseerd kunnen worden.

21. JANSSENS Luc
Werken	in	de	tuin	geeft	Luc	rust	én	energie	tegelijkertijd.	Luc	heeft	de	voorbije	
12 jaar (eerst 6 jaar als gemeenteraadsvoorzitter - daarna 6 jaar als schepen 
van Openbare werken, Mobiliteit) een pak dossierkennis opgedaan. Enkele 
belangrijke projecten voor Retie werden reeds gerealiseerd: het doortrekken 
van de ring, de heraanleg van de straten rond de markt, de nieuwbouw voor 
de gemeenteschool en de heraanleg van de Langedijk met trajectcontrole 
bijvoorbeeld. Er ligt nog veel werk op de plank, waar hij met volle goesting aan 
wil meewerken.

Onze verkiezingslijst is volledig klaar. 
Benieuwd naar onze 21 kandidaten?  
Wij	stellen	ze	voor	op	www.nieuwretie.be 
én	in	in	onze volgende folders.


