
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Nieuw Retie gemeenteraadsverkiezingen 2018 

Nieuw Retie is een onafhankelijke dorpspartij, 

die vertrekt vanuit de kracht van het lokaal landelijk karakter 

van en voor de mensen van dit dorp. 

Die blijft luisteren naar wat er leeft. 

Een ervaren ploeg die niet bang is van vernieuwing, 

die knopen durft doorhakken, 

om die resultaten te geven, 

die ons dorp, die jij, verdient. 

 

Het programma is opgedeeld in verschillende thema’s. Per thema vind je het overzicht van 

verschillende uitdagingen die we als Nieuw Retie willen aangaan. 

 

  



 

Een dienstverlening op maat 

Retienaren en bezoekers moeten op allerlei momenten terecht kunnen bij de gemeentelijke 

diensten. Hiervoor moeten de openingsuren uitgebreid worden. Nieuw Retie werkt aan de verdere 

integratie van OCMW, bibliotheek, toeristische dienst en politiediensten op één centrale plaats: het 

gemeentepark. Hierdoor wordt ‘dé gemeente’ een echte ontmoetingsplaats die ruim toegankelijk is. 

• Blijven zoeken naar schaalvoordelen door samenwerking 

We moeten als gemeente ook niet alles zelf willen doen. In samenwerking met andere 

gemeenten in de Kempen kunnen we extra diensten aanbieden waarvoor we als gemeente 

te klein zijn.  

• Nieuw inwoners welkom 

Kom je in Retie wonen, dan verdien je een helder en degelijk welkomstpakket met niet alleen 

technische info over de gemeente, maar ook contactgegevens van de buurtwerking en 

informatie over onze tradities en feesten. 

• Verhuis bibliotheek naar het gemeentepark 

In een nieuwe, grotere bib kunnen 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. Dat zal een positieve uitstraling hebben voor het hele gemeentepark. 

• OCMW bij in het gemeentehuis 

Niemand loopt graag drie gebouwen af vooraleer alles in orde is. Nieuw Retie brengt alle 

diensten bij elkaar in het gemeentepark. Alle sociale diensten  verhuizen naar het 

gemeentehuis. Zo vind je alles rond 1 gebouw terug. 

• Versterken communicatie gemeente – burger 

Naast onze communicatie op papier willen we de inwoners en buurten nog meer kansen 

geven om met de gemeente in contact te treden. Samen met de burgers gaan we keuzes 

maken over welke kanalen we zeker willen gebruiken. We gaan samen op zoek naar de 

ideale ‘buurtwhat’sapp’ om samen te werken aan een sterkere gemeenschap en betere 

communicatie. 

• Verbeteren openingsuren gemeentediensten 

Wanneer we de dienstverlening bij elkaar brengen, kunnen we de openingsuren van het 

onthaalloket uitbreiden. Zo kan je voor de belangrijkste zaken gemakkelijker op het 

gemeentehuis terecht. 

• Digitaal of aan huis 

We zetten weloverwogen stappen in de digitalisering zonder iemand achter te laten. Ook een 

telefoontje of bezoek aan het loket moet mogelijk blijven. Voor huisbezoeken tekenen we 

een kader uit dat bepaalt wie hiervoor in aanmerking komt. 

  



 

Leven en werken in/vanuit Retie 

Of je nu in Retie opgroeit, er pas bent komen wonen of er oud wil worden, het moet jouw dorp zijn. 

Daarom zet Nieuw Retie in op een aangename leefomgeving, plezante vrijetijdsmogelijkheden en 

ruimte om te winkelen, te ondernemen en te werken. Met die uitstraling en onze Kempense 

natuurpracht kan ook het toerisme een economische troef zijn. 

Nieuw Retie wil ook werk maken van ‘Totaal Lokaal’ en zo de economie en werkgelegenheid in onze 

streek blijven garanderen. 

• Inzetten op hoeveproducten en korte keten 

De korte keten gaat over producten van onze streek, lekker van hier. We willen hoevewinkels 

en streekproducten extra promoten. We gaan voor een avondmarkt waarop die producten 

aangeboden worden, dan kan iedereen er na het werk terecht. Wanneer we dit combineren 

met fair trade geven we meer garanties aan duurzame ontwikkeling en handel. 

• ‘Totaal lokaal’ garandeert werkgelegenheid in eigen streek 

Wanneer we als consument bij onze lokale winkels inkopen en onze producten bij de 

bedrijven in onze streek bestellen, dan versterken we de werkgelegenheid vlak bij huis. 

Wanneer ook onze handelaars en ondernemers beloven om in de streek te kopen en 

(ver)bouwwerken te laten doen, zetten we de volgende stap. Wanneer we als overheid, 

ondernemer en consument samen het engagement ‘Totaal Lokaal’ aangaan, dan kunnen 

onze Kempen en Retie economisch verder groeien en zo werkgelegenheid in eigen streek 

blijven garanderen. 

• Ingeslagen weg op toerisme verder zetten 

Na belevingswandelingen als het ‘Hekselienpad’ en ‘Boeren Langs de Grote Gracht’ kunnen 

we met een nieuw avonturenpad voor 10- tot 13-jarigen alle leeftijden  plezieren met een 

toffe, actieve wandeling. Op toeristisch vlak mag ook het digitale aanbod nog verder 

uitgebouwd worden. Op het terrein willen we met verwijzingsborden onze bezoekers helpen 

en het aanbod promoten. Met een kampcharter gaan we het jeugdtoerisme nog versterken. 

Samen met het Prinsenpark werken we verder aan een rolwagenvriendelijk aanbod. 

• Dynamisch café-dorp 

Horeca is de sterkste toeristische troef van Retie. Daarom is het café-aanbod niet alleen 

belangrijk voor onze inwoners die er eens even uit willen. De werkgelegenheid en 

economische ‘return’ zijn voor een dorp als Retie niet te onderschatten. Daarom blijft dit 

onze aandacht verdienen. 

• Versterken handelskern 

Er zijn al heel wat stappen gezet in Re10, het project om Retie in 10 stappen nog mooier, 

veiliger en leefbaarder te maken. De kers op de taart wordt de heraanleg van de markt. Die 

nieuwe Markt moet de garantie bieden voor een sterke detailhandel en een sterk horeca-

aanbod. Ontmoeten, vertoeven en lokaal winkelen zal er centraal staan. Om dit te realiseren 

blijven we afstemmen met de lokale ondernemers. (voor het pleintje in Schoonbroek, zie 

Typisch (Nieuw) Retie.) 

• Eerlijke belastingen voor singles en alleenstaanden. Veel belastingsreglementen zijn 

geschreven voor gezinnen die bestaan uit meerdere personen. Nieuw Retie wil alle 

belastingen eens doorlichten of zij niet aangepast moeten worden voor singles. 

  



 

Een plezante vrije tijd in Retie of actief in je vereniging. 

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. Al deze verenigingen 

kunnen blijvend op onze steun rekenen. Ook willen we activiteiten blijven aanbieden voor mensen 

die niet per se aangesloten zijn bij een vereniging of club. Aan de hand van een goede infrastructuur 

willen we de Retienaar stimuleren om actief te zijn in eigen dorp. 

• Wandel- en looproutes aanbieden 

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 

rioleringsstelsel, ook uitstekende nieuwe verlichting. Ideaal voor wie ‘s morgens vroeg of ‘s 

avonds laat nog buiten wil sporten. 

• Uitleendienst en subsidiesystemen 

Retie heeft een bloeiend verenigingsleven. Iedereen vindt hier wel een jeugd-, sport- of 

andere vereniging naar z’n hart om samen met andere clubleden de mooiste momenten, 

spannendste matchen en gezelligste eetfestijnen te beleven. Nieuw Retie wil deze Retiese 

verenigingen dan ook blijvend ondersteunen met subsidies, geschikt uitleenmateriaal, goed 

uitgeruste lokalen en eenvoudige aanvraagprocedures. 

• Sporthal ook voor individueel gebruik 

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 sportclubs gebruikt wordt. 

• Administratieve vereenvoudiging 

Het papierwerk lijkt alsmaar toe te nemen. Het wordt hoog tijd om er nog eens de borstel 

door te halen. Aanvragen en reglementen mogen veel simpeler. We willen samen zitten met 

de gemeenten in de regio om ook de politiereglementen eens door te lichten. Een 

politiereglement is er niet om het de verenigingen moeilijk te maken. 

• Vrijwilligerscoach 

De gemeente werkt zelf ook met heel wat vrijwilligers. We willen een  vrijwilligerscoach in 

het leven roepen die gemeentelijke vrijwilligers en verenigingen ondersteunt bij hun 

vrijwilligersbeleid. We blijven onze vrijwilligers geregeld in de bloemetjes zetten. 

• Uitbreiding Vossekot en sporthal 

Iedereen weet dat de uitbreiding van het Vossekot een lijdensweg was. Met Nieuw Retie 

hebben we de strijd echter nooit opgegeven en ook nu blijven we de druk erop houden om in 

2019 eindelijk de eerste clubs hun nieuwe/extra ruimte aan te kunnen bieden. Na de 

vernieuwing van de school in het centrum, kunnen we nu met subsidies ook de sporthal 

uitbreiden. We blijven de inspraak van de sportclubs garanderen, ook bij het beheer. 

• Duurzame verenigingslokalen 

We gaan de verenigingen steunen in het ‘verduurzamen’ van hun lokalen op vlak van isolatie, 

energiezuinige verwarming, enz. Dit helpt de verenigingen en onze klimaatdoelstellingen. 

• Iedereen op de hoogte 

Iedereen, ook mensen die pas in Retie zijn komen wonen, willen we mee krijgen in het 

aanbod. Je kiest zelf, maar als gemeente willen we je op de hoogte houden van wat er in dit 

dorp allemaal te beleven valt. Met een goede kalender in het infoblad, een overzicht op de 

website en via sociale media willen we iedereen bereiken.  

Nieuwe inwoners krijgen een overzicht van het jaarlijkse aanbod als duwtje in de rug om 

meteen een eerste deelname te plannen. 

  



 

In Retie is iedereen mee 

In (Nieuw) Retie laten we niemand uit de boot vallen. Dit blijft een voortdurende uitdaging. Zowel 

kansarmen als eenzamen moeten erbij horen. We hebben aandacht voor de vergrijzing. Een 

gemeente moet de mensen hierbij helpen. 

• Digitaal of aan huis 

We zetten weloverwogen stappen in de digitaliseren zonder iemand achter te laten. Ook een 

telefoontje of bezoek aan het loket moet mogelijk blijven. Voor huisbezoeken tekenen we 

een kader uit dat bepaalt wie hiervoor in aanmerking komt. 

• Dagopvang Ouderen 

Ouderen of hulpbehoevenden zo lang mogelijk thuis laten wonen, is meestal voor alle 

partijen de beste oplossing. Naast thuishulp en mantelzorg 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 

hiervoor in aanmerking komen. 

• Een Retiese zorgnetwerkcoördinator 

Verschillende diensten houden zich momenteel bezig met zeer diverse vormen van zorg: 

- de OCMW-ambtenaren 

- de mindermobielencentrale (MMC) 

- de boodschappendienst 

- gezelschapsdienst (tegen vereenzaming, samen met buurt en vrijwilligers) 

- de nieuwe wijkwerking (vervanger van PWA) 

- diensten rond vereenzaming, vergrijzing … 

Maar ook verenigingen en organisaties zijn heel actief. Nieuw Retie stelt voor om al deze 

diensten en organisaties te laten coördineren door één Retiese ambtenaar: een Retiese 

zorgnetwerkcoördinator. Deze stemt af, brengt bij elkaar en versterkt het aanbod. 

• Samen tuinieren 

Senioren die een grote tuin hebben en op zoek zijn naar gezelschap kunnen beroep doen op 

onze zorgnetwerkcoördinator om in contact te komen met mensen die ‘samen willen 

tuinieren’. Zo krijg je geregeld bezoek, kan je samen in de tuin werken, tips uitwisselen en 

genieten van je eigen zelfgekweekte groenten en bloemen. 

• Toegankelijkheid voor iedereen 

Nieuw Retie draagt zorg voor alle Retienaren. Drempels die een goede toegankelijkheid 

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  

- toegankelijkheid garanderen bij nieuwbouw en verbouwingen 

- bij de heraanleg van de markt zal een voetgangerscirkel aangelegd worden tussen Annadal 

en de markt. Dat is een wandelroute met voldoende banken. 

• Opvoedingsondersteuning en strijd tegen kinderarmoede 

We blijven inzetten op opvoedingsondersteuning. Samen met de strijd tegen kinderarmoede 

moet dit de kansen van onze jeugd vergroten. 

  



 

• Pro-active rechtenkaart 

Iedereen moet weten waarop hij recht heeft. Met een rechtenkaart heb je een overzicht van 

alle kortingen waarop je recht hebt. Je weet waar je terecht kan voor de ondersteuning 

waarop je recht hebt. Zo zijn alle inwoners gelijk en kunnen iedereen, begeleid door onze 

sociale dienst, gebruik maken van alle ondersteuning die er is. Deze info willen we actief 

bekend maken. 

• Leenrolstoelen op het kerkhof 

Nieuw Retie draagt zorg voor de begraafplaatsen en zijn bezoekers. We willen daarom een 

systeem uitwerken vergelijkbaar met de winkelkarretjes aan de supermarkt, maar dan met 

rolstoelen. Door leenrolstoelen ter beschikking te stellen, wordt de begraafplaats 

toegankelijker voor minder mobiele personen. 

Tegelijk blijven we de beschadigde paden herstellen en verbreden waar mogelijk. 

• Opvang voor kinderen met een beperking 

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 samenwerking met de Rusthuif in Arendonk, de Hei in Dessel en 

andere organisaties zoeken we naar een geschikte locatie.  



 

Gaan voor gezond 

Gezondheid wordt steeds belangrijker, van kind tot senior. Als gemeente kunnen we mee initiatieven 

nemen om onze inwoners te stimuleren om gezond te leven (kooklessen, sportmanifestaties, 

‘gezonde brooddoos’ in de scholen …).  

Sporten en bewegen hoort hier uiteraard ook bij (zie ook verenigingen - vrijetijd).  

• Samenaankoop oordopjes 

Jongeren en volwassenen zijn zich meer en meer bewust van het risico op gehoorschade. 

Maar af en toe eens goed uit de bol gaan, moet ook kunnen. Met een gecombineerde 

campagne rond lawaai, gehoorschade en een samenaankoop van ‘oordopjes op maat‘ 

nemen we als gemeente hierin een rol op. 

• Samen of alleen bewegen 

Dankzij het verenigingsleven krijg je in Retie volop kansen om te bewegen. Ook privé-

ondernemingen zetten hierop in. Als gemeente willen we, samen met de verenigingen en het 

lokale aanbod, bemiddelen en goesting geven om te bewegen,. We willen de Retienaar zowel 

georganiseerd als individueel (of met vrienden) aan het bewegen zetten. (Zie ook vrijetijd en 

verenigingen). 

• Ook jong Retie beweegt 

Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’, kunnen onze jongste inwoners momenteel al 

deelnemen aan Multimove, het beweeguurtje voor kleuters. De volgende jaren willen we 

nog extra inzetten op een plezant aanbod voor kinderen om samen te bewegen. Samen met 

de scholen maken we gezond leven plezant. We combineren ‘multimove’ met ons 

schoolfruitprogramma ‘tutti-frutti’, een gezonde brooddoos. 

• Wandel en looproutes aanbieden 

Retienaren willen ook individueel en met vrienden bewegen. Ook op donkere winteravonden 

wordt enorm veel gewandeld, gelopen, gefietst … De straten in de omgeving van het 

Vossekot kregen, naast een nieuw rioleringsstelsel, ook uitstekende nieuwe verlichting. 

Ideaal voor wie ‘s morgens vroeg of ‘s avonds laat nog buiten wil sporten. 

• Gezonde voeding 

We willen een aanbod uitwerken om gezonde voeding te promoten. Waarom geen 

kooklessen promoten met ‘ingrediënten van hier’ voor een lekkere maaltijd of een fris 

lunchpakket? Maar ook een gezonde proeverij op een hapjesmarkt kan gezonde voeding 

promoten. Onze eetzaken en verenigingen krijgen natuurlijk de kans om mee te werken in 

het kader  van lekker gezond genieten.  

• Gratis watertap aan alle openbare gebouwen 

We voorzien alle openbare gebouwen van een gratis watertap. Na zo’n hete zomer zijn we 

ons eens te meer bewust van het belang van voldoende water te drinken. 

  



 

Duurzaam in mobiliteit en infrastructuur 

We moeten met z’n allen werken aan duurzame verplaatsingen. Met goede infrastructuur willen we 

de Retienaar stimuleren om verplaatsingen in eigen dorp vooral met de fiets of te voet te doen. Soms 

is er geen alternatief voor de auto, maar ook wie de auto gebruikt, kan voor betere opties kiezen: 

elektrische auto’s of een auto gebruiken via een autodeelsysteem. Die opties moeten we als 

gemeente mee ondersteunen en stimuleren. 

• Meer veiligheid voor zwakke weggebruikers 

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

de heraanleg van de markt en de ring (R18). Ook sommige oversteekplaatsen, bijvoorbeeld 

aan de Kapelstraat/Gildenstraat en de Sint-Pietersstraat/Kapelstraat, kunnen veiliger 

ingericht worden. In het centrum willen we het vrachtverkeer zo veel mogelijk ontmoedigen. 

We pakken zo punt voor punt aan. 

• Drempels wegwerken 

Drempels die een goede toegankelijkheid verhinderen, willen we wegwerken en maatregelen 

die de toegankelijkheid en mobiliteit verhogen, zullen we stimuleren. Denk maar aan 

opstapplateaus aan bushaltes, rolstoelvoorzieningen aan terrassen of het wegwerken van 

hindernissen op de stoep … 

• Veiligere fietspaden op gewestwegen 

Langs de gewestwegen naar Geel, Arendonk en Mol liggen de fietspaden er slecht bij. De 

plannen om die beter te maken, liggen klaar of staan op de planning. Het fietspad naar 

Arendonk zal eerst aangepakt worden. Het fietspad wordt ontdubbeld vanaf de Europalaan 

tot aan de KMO-zone in Arendonk. 

• Landbouwverkeer en fietsverkeer veiliger combineren 

Een aantal wegen in Retie wordt veelvuldig gebruikt als toeristische verbinding, terwijl onze 

landbouwers diezelfde wegen dagelijks nodig hebben. Het is een hele uitdaging om deze 

wegen veilig te houden voor fietsers én landbouwers. 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 om de veiligheid voor fietsers te verhogen. 

• Fietsstraten inrichten 

De Kapelstraat kan bijvoorbeeld perfect ingericht worden als fietsstraat. Zo wordt de 

verbinding tussen het centrum en sportzone Vossekot veel veiliger. (Een fietsstraat is een 

straat die ingericht is als fietsroute, maar waar ook auto's zijn toegestaan. Het autoverkeer 

wordt er  beperkt door het karakter en de inrichting van de fietsstraat. Zo is de 

maximumsnelheid er 30 km/u. Fietsstraten zijn vaak rood gekleurd, net als fietspaden, en 

auto’s mogen de fietsers niet voorbij steken.) 

• Meer en veilige fietsenstallingen 

Retienaren of bezoekers mogen geen schrik hebben als ze hun fiets ergens onbeheerd 

achterlaten. Extra fietsenstallingen, eventueel afsluitbaar of met camerabewaking, kunnen 

nog meer mensen motiveren om verplaatsingen met de fiets te doen. 

• Oplaadpunten voorzien 

Meer een meer stappen fietsers over naar elektrische fietsen. Maar die moeten onderweg 

ook opgeladen kunnen worden. Door meer oplaadpunten te voorzien, verhogen we het 

comfort voor de fietsers. Ook voor elektrische wagens moeten er de volgende jaren meer 

oplaadpunten komen. 



 

• Fietsdelen of samenaankoop van (bak)fietsen 

Een nieuwe (elektrische) fiets aankopen is een dure zaak. Via een samenaankoop kunnen we 

de prijs interessanter maken voor Retienaren. Ook een fietsleen- of een fietsdeelsysteem kan 

op heel wat bijval rekenen. 

• Autodeelsystemen faciliteren 

Bij veel mensen staat de auto vaak stil. Maar hem helemaal overboord gooien, is meestal een 

brug te ver. Autodeelsystemen zijn dan een mooi alternatief. In zowat alle steden zijn ze te 

vinden. Als gemeente hebben we de taak om ze ook in kleinere dorpen als Retie mogelijk te 

maken. 

• Carpoolen aanmoedigen 

We willen onze inwoners stimuleren om meer te carpoolen. Carpoolparkings aan de oprit 

van de autostrade aanleggen (bijvoorbeeld aan Huisjes), kan een eerste stap zijn. 

• Fietscheques i.p.v. gratis busabonnementen 

Het beste voor het milieu, het verkeer en de conditie is om de verplaatsingennaar school met 

de fiets te doen. Wij willen nagaan of we de ondersteuning in busabonnementen niet kunnen 

omzetten in fietscheques: een ondersteuning voor de studenten die met de fiets naar school 

gaan. 

• Fietsverbindingenplan 

We werken een mobiliteitsplan uit dat voorziet in trage verbindingen tussen de 

woongebieden en de leefkernen zodat je je altijd langs een veilige weg met de fiets of te voet 

kan verplaatsen. Bij herinrichting van de ruimte kijken we of we extra werk in nieuwe 

verbindingen moeten steken of hoe we verbindingen kunnen behouden. 

  



 

Terechte investeringen 

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 leefbaarder maken. 

Ongeveer de helft van het plan is gerealiseerd. De volgende jaren werken we graag verder aan de 

andere helft. 

• Het masterplan bepaalt mee de uitzicht van het dorp 

Het moet voor alle inwoners, passanten en bezoekers meteen duidelijk zijn dat Retie een 

mooi, aangenaam en gezellig dorp in de Kempen is. Iedereen moet er zich goed en welkom 

voelen. Daarom plannen we in overleg met de inwoners, de gebruikers en de 

handelaars/horeca. 

• Heraanleg van de ring 

Met de heraanleg van de Veldenstraat werd de ring rond het centrum doorgetrokken. 

Doorgaand verkeer wordt nu aangemoedigd om de ring in plaats van het centrum te 

gebruiken. Na de Veldenstraat, moeten ook de Pijlstraat, Sint-Paulusstraat en Nieuwstraat 

nog een nieuwe inrichting en wegdek krijgen. Hierna zullen ze niet alleen mooier, maar ook 

veiliger zijn. 

• Toegankelijke begraafplaats 

Paden die schade leden door  boomwortels worden fase per fase hersteld. Waar mogelijk 

worden de smalste paadjes verbreed.  

Door leenrolstoelen ter beschikking te stellen, wordt de begraafplaats toegankelijker voor 

minder mobiele personen. (zie ook ‘Iedereen mee’) 

• Riolering Schoonbroek 

Binnenkort krijgt het centrum van Schoonbroek en Berg een nieuwe riolering en een 

vernieuwing van het wegdek. Hierna zal 85 % van de woningen in Retie aansluitbaar zijn op 

de riolering. 

• Herinrichting van de markt 

Dit project is de kers op de taart van Re10. Samen met inwoners, horeca-uitbaters en 

handelaars werken we aan de plannen voor een gezellig nieuw marktplein. Die zal 

fietsvriendelijker, wandelvriendelijker, horecavriendelijker en vlot toegankelijk voor minder 

mobiele personen zijn. Natuurlijk gaan we hiervoor graag in dialoog met inwoners, 

handelaars en horeca-uitbaters. 

• De Vest als ontmoetingsplek 

De Vest, met het prachtige gebouw en de mooie parktuin, is een uitstekende plek om elkaar 

te ontmoeten. Die ontmoetingsfunctie moet nog meer uitgebouwd worden na een 

herbestemming van het gebouw. Samen met private partners kunnen we hier iets moois 

realiseren zolang het openbare karakter ervan behouden blijft. 

• Alle gemeentediensten centraal in het gemeentepark 

(Zie ‘dienstverlening’) 

• Ledverlichting op openbare wegen 

Net als alle andere gemeentes stappen schakelen we met onze openbare verlichting over 

naar ledverlichting. Dat is heel wat energiezuiniger en budgetvriendelijker. Bovendien blijven 

dan ’s nachts alle lichten aan 30 % van het vermogen branden. Dat zorgt voor een veiliger 

gevoel voor wie ’s nachts nog op de baan is.  

  



 

Jouw omgeving 

Niet alleen steden, maar ook Retie krijgt te maken met uitdagingen in verband met ruimtelijke 

ordening. Ons inwonersaantal blijft groeien en hier moet onder andere rekening mee worden 

gehouden wanneer we naar de ruimtelijke ordening kijken. We durven dan ook nieuwe paden 

inslaan, nieuwe opties bekijken, maar uiteraard moeten we hierbij het dorpse karakter van Retie 

behouden. 

• Onze Lindeboom 

De lindeboom is het symbool van onze Retiese markt en dit willen we ook zo houden. De 

markt zal opnieuw worden aangelegd en hierbij zal de nodige aandacht worden besteed aan 

de lindeboom zodat deze in al zijn pracht kan behouden blijven en zelfs kan worden 

opgewaardeerd.  

• Ontwikkeling nieuwe projecten 

Retie is een interessante gemeente voor projectontwikkelaars. Bij de ontwikkeling van 

nieuwe projecten willen we aandacht blijven besteden aan de leefbaarheid van onze 

gemeente. Hierbij is het belangrijk dat de nieuwe projecten kunnen worden geïntegreerd in 

de bestaande omgeving en en dat de nodige aandacht wordt besteed aan groene en publieke 

ontmoetingsruimtes. Ons dorp moet een dorp blijven. 

• Buurtnetwerk op straat en op het internet 

We blijven buurt- en straatcomités ondersteunen. We gaan samen op zoek naar de ideale 

‘buurtwhat’sapp’ om samen te werken aan een sterkere gemeenschap. Zo strijden we op 

straatniveau tegen eenzaamheid. Zo betrekken we iedereen bij Retie. 

• Leegstand bestrijden 

Samen met de eigenaars werken we aan leegstandbestrijding op dorpsniveau. We staan toe 

flexibel te bouwen richting de toekomst. Zowel voor handelspanden als woningen. We 

vermijden dat alle invalswegen dichtslibben met baanwinkels. Maar we durven ook dromen 

van een vooruitstrevende invulling waarbij wonen en winkelen gecombineerd worden. 

• Windmolens en andere initiatieven 

Hernieuwbare energie is belangrijk. Binnen het draagvlak van een dorp willen we mee op 

zoek naar betrokkenheid van bewoners in nieuwe projecten. Ook mensen van Retie moeten 

mee kunnen investeren in bijvoorbeeld windmolens. Als gemeente bewaken we mee dat 

projecten niet ten koste gaan van gezondheid en wooncomfort. 

• Bedrijvenzone 

Ook al zitten we hier zelf niet aan het stuur, voor de werkgelegenheid en de gemeente is het 

belangrijk dat er genoeg ondernemers actief kunnen zijn in onze gemeente. De zoekzone aan 

afrit 26 aan de E34, waar we graag nog uitbreiding van de industriezone zouden willen, 

blijven we aankaarten bij de bevoegde overheden. 

• Stimuleren van nieuwe woonvormen 

We worden met z’n allen steeds ouder. Om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen,  

moeten we open staan voor nieuwe woonvormen zoals kangoeroewonen, co-housing, 

groepswoningen, serviceflats, woonunits in de tuin. We willen kleine aanpassingen die het 

wonen en leven van senioren comfortabeler maken stimuleren. Denk aan drempels in de 

woning wegwerken en deuropeningen verbreden. 


