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Beste Retienaar,

De zomervakantie staat voor de deur. Iets 
om naar uit te kijken. Maar voor jonge 
gezinnen met kleine kinderen is het in die 
periode niet altijd simpel om geschikte 
opvang te vinden. In deze folder geven 
schepenen Thomas en Kristel daarom 
toelichting over de speelpleinwerking Kei-
Tof en de kinderclub Kikoen. Ze doorlopen 
alle opties die een oplossing bieden op 
dagen dat opa of oma niet kunnen insprin-
gen. Zo wordt de zomer ook voor de kids 
iets om naar uit te kijken.

Beter sorteren is een must
In dit voorwoord wil ik ook even uw aan-
dacht vragen voor ons milieu. Wereldwijde 
studies zetten de klok op vijf voor twaalf. 
Gewoon ons best doen is blijkbaar niet 
goed genoeg. We zullen knopen moeten 
doorhakken en oude gewoontes moeten 
doorbreken. We zullen nog beter moeten 
sorteren en nog minder afval produceren.

Ik weet dat dit stof zal doen opwaaien, 
maar het is absoluut noodzakelijk om de 

kosten voor afvalverwerking onder con-
trole te houden en een goede en leefbare 
toekomst voor onze kinderen en kleinkin-
deren te garanderen.

Vooruitgang door samenwerking
Ten slotte wil ik benadrukken dat N-VA 
Retie steeds streeft naar een constructieve 
en vooral transparante samenwerking. Met 
onze coalitiepartner in de gemeenteraad 
maar zeker ook met u, de bevolking. 

Zit u met een vraag, dan kan u ons altijd 
contacteren. Ik sta ervoor garant dat onze 
mandatarissen en bestuursleden u een zo 
correct mogelijk antwoord  
bezorgen. Daar waar mogelijk houden we 
rekening met uw opmerkingen.

Dan rest mij enkel nog 
u en uw familie een 
mooie warme zomer 
toe te wensen .

Bruno van Hecke
Voorzitter N-VA Retie

Zomerse oplossingen voor Retie

Gemeente koopt 
springkasteel aan 

U heeft het misschien al gezien, 
de gemeente Retie heeft ervoor 
gekozen om in 2016 een spring-
kasteel aan te schaffen. 

In eerste instantie zal dit spring- 
kasteel gebruikt worden door en  
voor de kinderen van de speel-
plein- 
werking Kei-tof. 

Maar omdat we ook de erkende 
Retiese buurtkermissen willen  
ondersteunen, hebben we in 
overleg en unaniem beslist om dit 
springkasteel gratis te ontlenen 
aan deze buurtkermissen. 

Voor hen is dat een mooie be-
sparing. Voor ons is het een extra 
ondersteuning aan hen. 

De buurtkermissen waar dit 
springkasteel kan opduiken, zijn 
die van Schoonbroek, Kinschot, 
Hodonk, Brand, Looiend en 
Pontfort.

Thomas Wynants
Schepen van Jeugd,  
Evenementen & Cultuur

Zomerse kinderopvang in Retie. p.2 Win wat lekkers op 11 juli! p.3
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Op 11 juli vieren we de Vlaamse feestdag. We hangen dan trots de Vlaamse Leeuwenvlag uit. Als u dat ook 
doet op 11 juli, dan maakt u kans op een mooi geschenk.

Hang de Vlaamse Leeuw 
uit, neem er een foto van 
en win een geschenk- 
verpakking Vlaamsche  
Leeuwenbier!

De winnaar wordt  
persoonlijk verwittigd.

Zowel in juli als augustus biedt de gemeente twee volledige maanden kinderopvang aan voor kinderen van 
2,5 tot en met 12 jaar. Uniek in onze regio! 

We proberen de Retiese gezinnen zoveel mogelijk te ontzien. 
Daarom houden we de tarieven voor de kinderopvang zo 
aanvaardbaar mogelijk. Als we de tarieven vergelijken met die 
van de buurgemeenten zien we dan ook dat Retie er positief 
uitspringt. Wij zijn zeker geen dure gemeente qua speelplein-
werking. Ook in de toekomst willen we dat zo houden.

Speelpleinwerking KEI-TOF
Deze speelpleinwerking wordt georganiseerd voor jongens en 
meisjes van 5 tot en met 12 jaar. De openingsuren blijven net 
als de voorbije jaren ongewijzigd, van 07.30 uur tot 17.30 uur 
(voor- en na-opvang inbegrepen). 

Omdat de gemeentelijke basisschool in Retie centrum niet be-
schikbaar is wegens verbouwingswerken vindt Kei-Tof ook dit 
jaar plaats in de gemeentelijke basisschool van Schoonbroek 
(GBS, Schoolstraat 4, 2470 Retie).

Het is verplicht uw kinderen vooraf in te schrijven. Dit  
vergemakkelijkt de administratie en de voorbereiding van de 
monitoren. Inschrijvingsformulieren zijn te verkrijgen bij  
de jeugddienst van de gemeente Retie (Markt 1, 2470 Retie).

Kinderclub Kikoen
Kikoen is de hele zomervakantie open van 07.00 uur tot  
18.30 uur. Kleuters vanaf 2,5 tot en met 5 jaar zijn welkom 
in de Kerkhofstraat 41 in Retie. Kikoen heeft professionele 

medewerkers die op een pedagogisch verantwoorde manier 
met kleine kinderen kunnen omgaan. Ze beschikken over een 
professionele omgeving waarin kinderen kunnen spelen,  
knutselen, ravotten, … maar ook rusten.

Vooraf inschrijven is verplicht! Indien je nog nooit gebruik 
gemaakt hebt van Kikoen, neem dan contact op met de ad-
ministratief verantwoordelijke via retie@kikoen.be voor een 
intake- en kennismakingsgesprek. 

De tarieven zijn als volgt in de schoolvakanties:
 minder dan 3 uur per dag opvang: 4 euro 
 tussen 3 en 6 uur per dag opvang: 6 euro 
 meer dan 6 uur per dag opvang: 10 euro

Sociaal tarief is steeds mogelijk. Voor gezinnen waarvan twee 
of meer kinderen gelijktijdig naar de Kikoen komen geldt er 
een vermindering van 25 procent op het totale bedrag.  
Zoals je ziet zijn de 5-jari-
gen (kinderen geboren in 
2010) op beide initiatieven 
welkom.

Thomas Wynants en 
Kristel Pelckmans, 
schepenen van Jeugd en 
Kinderopvang

Nu de ringweg is doorgetrokken met de 
zogenaamde ‘slimme bocht’, besliste de 
gemeenteraad om in het centrum (de zone binnen 
de ring) een tonnagebeperking in te voeren van 
7,5 ton. Hierdoor wordt eindelijk het zwaar 
vrachtverkeer uit het centrum geweerd.

Verdere stappen over de 
aanleg van de markt, de 
centrumstraten en de aanleg 
van de ring zal via voldoende 

communicatie en overleg 
aangepakt worden. Zo blijven 
we ijveren voor een leefbaar 
Retie voor alle inwoners.

N-VA Retie vlagt op 11 juli. U ook?

Tonnagebeperking in centrum
Geen zware vrachtwagens meer in Retie

Ook in de zomer:

Betaalbare kinderopvang in onze gemeente

Hoe bezorg je de foto aan ons?

Je kan ons de foto van de wapperende Vlaamse 

vlag op vier manieren bezorgen:

  Mail de foto door naar pieterjan.gys@n-va.be

  Upload je kiekje op onze website via het formu-

lier op www.n-va.be/retie

  Druk de foto af en drop ze in de brievenbus op 

volgend adres: Berkenlaan 6, Retie

  Upload de foto op de Facebook-pagina van 

N-VA Retie.

Wist je dat…
.. twee op de drie deelnemers aan de groepssessies ‘Retie stopt met roken 2016’ na drie maanden nog steeds gestopt is.? 

…  je binnenkort eindelijk kan skaten in Retie? De verharding voor het skateplein (ter hoogte 
van sportpark Vossekot) werd in april goedgekeurd door de 
gemeenteraad. De toestellen zijn al aangekocht. De technische 
dienst van Retie maakt die momenteel ‘skate-klaar’. 

… in de gemeentelijke visvijver De Watering dit voorjaar 350 kg blankvoorn en 100 kg brasem 
werd uitgezet? Zo wil de gemeente het visbestand op peil te houden. 

… tien gemeenten dit jaar de handen in elkaar slaan voor de viering van 150 jaar Kanaal Dessel-Schoten? 
Het orgelpunt van het feestjaar ‘De Vaart verjaart’ is de wereldrecordpoging lijndans. We hebben de ambitie 
om met minstens 5 000 dansers een lijn te vormen langs de vaart (beginnend aan Brug 5, Beerse en dan 
richting Rijkevorsel en Turnhout). Het huidige record van 3 495 deelnemers dateert uit november 2014 en 
werd gevestigd in Japan. 

 Wens je deel te nemen als danser of als vrijwilliger om alles in goede banen te leiden? Contacteer dan de 
dienst Vrije Tijd voor meer info of surf naar www.devaartverjaart.be.



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten

 Plichten

20
15

20
15

vrijwillig

gedwongen

4.000

5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018

68%
NU

72%2018

Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


