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Een najaar vol positieve verandering

Het is weer september en dat betekent dat de kinderen terug naar 
school gaan en de meesten onder ons weer aan de slag zijn. Ook N-VA 
Retie schiet na de zomer weer uit de startblokken. We brengen jullie in 
dit blad op de hoogte van alle activiteiten die in de steigers staan en de 
doelstellingen die we op beleidsvlak willen bereiken. Ook online  
houden we je daarvan trouwens op de hoogte, zoals je in de linker- 
kolom kan lezen.

Nu de zomervakantie is afgelopen, kijken 
we dus uit naar een mooi najaar. Dat start 
met het grote kinderfeest Krik-Krak, maar 
de herfst zit nog boordevol andere activi-
teiten voor jong en oud. Onze schepenen 
zetten daar volop hun schouders onder.  
 
Samen met alle N-VA-mandatarissen 
zetten zij zich trouwens iedere dag in om 
onze gemeente nog beter en mooier te  
maken. Wij willen immers dat jij terecht 
fier kan zijn om jezelf een inwoner van 
Retie te noemen.

Een mooie toekomst voor Retie
‘Wij willen verandering’ is iets wat 
wij vaak te horen krijgen. En zoals de 
N-VA-slogan (Denken. Durven. Doen) 
het al zegt, wij brengen die verandering 
ook in de praktijk. Het bestuur van onze 
lokale afdeling heeft verschillende achter-

gronden, bevat mensen van alle leeftijden 
en kan bogen op tal van competenties uit 
diverse professionele activiteiten. Al die 
verschillende invloeden maken het net 
zo boeiend om samen na te denken over 
de toekomst van Retie. Zo kunnen we 
de beslissingen die belangrijk zijn voor 
onze gemeente met gepaste daadkracht 
uitvoeren.

Maar om iets te veranderen heb je ook tijd 
en ondersteuning nodig. Daar hebben we 
jullie voor nodig. Als jij samen met ons de 
schouders zet onder ons positieve project 
voor Retie, kunnen we ook na 2018 onze 
doelstellingen realiseren, beter dan ooit 
tevoren. Wil je graag jouw mening laten 
gelden – of beter nog: wil je je actief  
inzetten – dan vinden wij zeker een 
plaatsje voor jou bij Jong N-VA of  
N-VA Retie. 

N-VA Retie online

N-VA Retie wil steeds bereikbaar 
zijn voor alle inwoners van de 
gemeente. Dit doen we ook via 
onze website, Facebookpagina en 
Instagram. Veel Retienaren heb-
ben al de weg naar sociale media 
gevonden. Maar we willen nog 
met veel meer inwoners online 
communiceren.

De echte kracht van sociale  
media ligt niet in het aantal  
reacties op Facebook of het aan-
tal tweets op Twitter, maar in de 
betrokkenheid van de gebruiker. 
En dat is nu net wat we in Retie 
ook willen bekomen. 

De N-VA kiest resoluut voor een 
open forum waarbij we enerzijds 
bepaalde acties of beleidskeuzes 
extra in de kijker willen plaatsen 
en anderzijds een luisterend oor 
willen bieden voor alle opmerkin-
gen en problemen. En uiteraard 
beloven we u dat we met die 
opmerkingen aan de slag zullen 
gaan.

Op Facebook kan u ons vinden 
onder de naam N-VA Retie. Voor 
Instagram dient u nva.retie in te 
geven.

Zet jij ook jouw 
schouders onder het 
N-VA-project in onze 
gemeente?

Bruno Van Hecke, 
 voorzitter N-VA Retie
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Wie trekt de lijst?
Er wordt ons wel eens gevraagd wie 
de N-VA-lijsstrekker wordt in 2018. 
In alle eerlijkheid hebben wij daar 
nog geen beslissing over genomen. 

Dit najaar moeten we in de  
gemeenteraad namelijk nog een  
aantal belangrijke budgettaire  
knopen doorhakken. Daar gaat nu 
eerst onze energie naartoe. Daarna 
pas richten we de blik op 2018 en  
zullen we ons buigen over een kies-

lijst en -programma waarmee we 
jullie willen overtuigen.

Natuurlijk zijn we achter de  
schermen wel al bezig met de voor-
bereidingen hiervan. In een werk-
groep brengen we momenteel volop 
jullie behoeftes in kaart. We spreken 
ook al bepaalde personen in Retie 
aan waarvan we hopen dat ze onze 
werking zullen versterken tegen 2018.

Heb jij een goed gevoel bij de visie 
van de N-VA? Wil jij ook mee- 
werken aan onze campagne in 2018 
en aan de visietekst voor de komende 
zes jaar? Neem dan zeker contact op 
met: 

N-VA-voorzitter Bruno Van Hecke 
Obroek 11, Retie 
bruno.vanhecke@n-va.be

GC Den Dries: nieuwer en moderner
De zalen van GC Den Dries worden zeer vaak verhuurd. Het is uitgegroeid tot een echt succesverhaal. Om 
jullie nog beter te kunnen bedienen, investeert de gemeente daarom in het gemeenschapscentrum. 

Zo werden deze zomer alle theaterdoeken op het podium ver-
vangen. De meeste doeken waren tot op de draad versleten en op 
veel plaatsen doorgescheurd. Ook de stoelen, die elf jaar gele-
den werden aangekocht, nam de gemeente onder handen. Vele 
stoelen vertoonden kleine scheurtjes ter hoogte van de lasnaden. 
Maar dankzij een professionele Retiese firma werden ze stuk 
voor stuk grondig gecontroleerd en waar nodig gerepareerd.

Vaste beamer in grote zaal
We komen ook tegemoet aan de vraag van vele gebruikers om 
een vaste beamer voorzien in de grote zaal van GC Den Dries. 
Vooraan aan het podium werd er ook een automatisch scherm 

opgehangen. De beamer kan zowel in de regiekamer als in de 
technische ruimte aangesloten worden. 

We zijn ervan overtuigd dat deze inves-
tering voor velen een oplossing kan  
bieden. Voor verenigingen die toch op 
een andere plaats willen projecteren, 
blijft het mobiele scherm zoals  
voorheen ter beschikking.

Waar KrikKrak is,  
is ’t plezant!

N-VA Retie zal zoals elk jaar met een standje op KrikKrak 
staan. Kom dus zeker eens langs aan onze kraam op zondag- 
namiddag 24 september. Zoals elk jaar kunnen kinderen zich 
bij ons gratis laten schmincken en zijn er leuke spelletjes. 
Voor de wachtende ouders voorzien we een aantal drankjes.

  Thomas Wynants, 
schepen van Evenementen

Wist je dat ...
  je op vrijdag 20 oktober uitgenodigd bent op de Nacht  

van het Kempens Erfgoed in Schoonbroek?  
Meer info op www.retie.be.

  we op diezelfde dag ook de jeugdbewegingen in de 
bloemetjes zetten? Op vrijdag 20 oktober zorgt de 
gemeentelijke jeugdraad in samenwerking met de 
plaatselijke jeugdverenigingen voor een ontbijtje in 
openlucht op het gemeenteplein aan GC Den Dries en  
het Kerkplein van Schoonbroek.

  er op 25 september maar liefst 29 koop- 
woningen van De ARK worden 
toegewezen in het nieuwe project 
Molenakkers in Retie? Snel inschrijven 
is de boodschap! Meer info op onze 
Facebook-pagina.
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Succesvolle zomer in Retie
De zomer in Retie was weer eens een groot succes. Zowel de Rethyscoop-voor-
stellingen als de picknicks lokten heel wat volk. Zelfs een typisch Belgisch 
zomerweertje kon hier niks aan veranderen. En net zoals vorig jaar doen we ook 
dit jaar weer een oproep aan jullie.

Kennen jullie een leuk, lokaal muziekgroepje dat in de zomer van 2018 vrolijke 
deuntjes kan spelen tijdens de picknicks? Laat het ons dan zeker weten via onze 
schepen van cultuur: thomas.wynants@retie.be.

Zwerfvuil hoort niet thuis op het platteland
Dankzij honderden landbouwers gaan in de hele 
provincie Antwerpen ongeveer 1 400 sensibilise-
ringsborden de strijd tegen zwerfvuil aan. ‘Mooi- 
makers’ is een initiatief van OVAM, Fost Plus en 
VVSG en ging dit voorjaar van start. Met het project 
wil Vlaanderen zwerfvuil en sluikstorten tegengaan. 
Want ook op het platteland blijft zwerfvuil een 
groot probleem. Daarom zetten zowel de Boeren-
bond en de Landelijke Gilden hun schouders onder 
deze actie. 

Wij houden het hier proper! 
Op te veel plekken in Retie ontsiert zwerfvuil bermen, akkers en 
weiden. Zwerfvuil op het platteland is niet enkel lelijk maar ook 
schadelijk voor mens, dier en milieu. Bovendien staat het haaks 
op alle inspanningen die plattelandsbewoners, land- en tuin-
bouwers doen om het landschap te onderhouden en het Vlaamse 
platteland aantrekkelijk te maken. 

De 1 400 sensibiliseringsborden vonden snel een plaatsje langs 
de vele Antwerpse akker- en weideranden, ook in Retie. Op de 
borden staat een foto van een landbouwer met een duidelijke 
oproep: ‘Ik hou het hier proper, jij toch ook?’. Er zijn ook bordjes 
met koeien die de sprekende slogan dragen: ‘Wij houden niet 
van blik en ander afval, hou jij het mee proper?’

Gemeente levert inspanningen tegen zwerfvuil 
De gemeente zelf levert ook al jaren inspanningen om de straten 

zwerfvuilvrij te houden. Zo steunen we de lokale verenigingen 
die letterlijk de handen uit de mouwen steken en de straten 
opgaan om zwerfvuil te ruimen. De actie is een groot succes en 
wordt steeds met positieve reacties onthaald. 

De Landelijke Gilde van Schoonbroek plaatste onlangs ook 
een zitbank in kader van de actie ‘Bank zoekt plek’. De bank 
heeft een mooi plaatsje gekregen en wordt ook geacht proper 
te blijven. Naast de bank tref je daarom een bordje aan met de 
boodschap ‘zwerfvuil hoort in de vuilbak.’ 

Kristel Pelckmans,  
schepen van Landbouw en Milieu

Retie (be)weegt en stopt met roken, ook in 2018
Onze acties ‘Retie (be)weegt’ en ‘Retie stopt met roken’ zetten de voorbije jaren heel wat inwoners aan tot een gezondere levens-
stijl. Daarom geeft de gemeente een vervolg aan deze acties in 2018. We willen daarbij, net zoals dit jaar, weer zoveel mogelijk  
samenwerken met verschillende Retiese verenigingen en handelaars. 

Ons aanbod wordt ook uitgebreid naar kinderen, jeugd, gezinnen en minder mobiele senioren. 
Vandaar een oproep aan alle verenigingen en handelaars om al eens na te denken hoe ook zij hier 
aan kunnen meewerken. 

Later dit najaar volgt hierover nog meer info.

Kristel Pelckmans, 
schepen van Gezondheid

  De N-VA houdt Retie mee proper. 
Draag jij ook je steentje bij?
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /


