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Retie Feest

Spreidingsplan beperkt overlast

Retie is een bruisende gemeente. En dat willen we zo houden. Toch 
springt de gemeente ook voorzichtig om met al deze festiviteiten, want 
we willen de overlast van deze evenementen voor de buurt beperken. 
Daarom komt Retie met een feestspreidingsplan.

Om aan de noden en wensen van de buurt-
bewoners te voldoen, brachten we eerst alle 
gegevens in kaart. Het secretariaat van de 
gemeente Retie lijstte daarom in opdracht 
van het gemeentebestuur alle plaatsen op 
waar in 2016 geluidsversterkende evene-
menten plaatsvonden, zowel indoor als 
outdoor. Uit deze oplijsting bleek dat er in 
2016 zesenveertig evenementen van één 
of meerdere dagen plaatsvonden op ons 
grondgebied. Dat wil zeggen: om de week 
gemiddeld één evenement.

Goede verdeling tussen centrum en 
gehuchten
Bijna de helft van de evenementen vindt 
plaats in het centrum: één op de zes in 
Schoonbroek, één op de drie in Retie- 
centrum. De aanwezigheid van beide 
marktpleinen, van Den Dries in Retie en 
een parochiecentrum in Schoonbroek is 
daar zeker niet vreemd aan.

Als we de ‘outdoor’-cijfers bekijken voor 
Retie dan kunnen we besluiten dat:

  In heel Retie-centrum maximum 1 
evenement per maand plaatsvindt.

  In Schoonbroek-centrum maximum 1 
evenement per twee maanden plaats-
vindt.

  In alle andere gehuchten in Retie 
maximum twee evenementen per jaar 
plaatsvinden.

Alle evenementen zijn netjes verdeeld 
binnen de verschillende woonkernen en 
gehuchten (als we de actieve jeugdclub in 
Geenend buiten beschouwing laten). Met 
dit spreidingsplan kunnen we dus stellen 
dat Retie leeft, maar steeds met respect 
voor de omwonenden.

Thomas Wynants
schepen van Evenementen

We bouwen aan de 
toekomst

De zomervakantie staat voor de 
deur: een welverdiende ont-
spannen periode. Mocht u geen 
vakantie hebben de komende 
maanden, snuif dan hoe dan ook 
de vakantiesfeer op een reties 
terrasje of evenement op. 

Als voorzitter van N-VA Retie 
ben ik zeer fier dat het leden-
aantal afgelopen maanden sterk 
gegroeid is. Dat is een reden om 
Jong N-VA Retie uit de grond te 
stampen.Heel wat jongeren willen 
zich daarvoor engageren.

Ben jij jonger dan dertig en wil 
je hier mee je schouders onder 
zetten? Sluit je dan zeker aan bij 
Jong N-VA Retie. Samen kunnen 
we bouwen aan de toekomst van 
een gemeente waarin iedereen 
zich veilig en thuis voelt.

En surf zeker ook eens naar 
www.n-va.be/retie of onze 
Facebook-pagina Zo blijft u op 
de hoogte van wat er beweegt in 
onze afdeling.

 Bruno Van Hecke,  
     voorzitter N-VA Retie

 De gemeente zorgt ervoor dat u kan feesten       
    zonder de buurt te zwaar te belasten.
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Nieuwtjes uit de bibliotheek
We mogen met enige trots meedelen dat de bibliotheek van Retie één van de meest bezochte en meest ontle-
nende bibs is in onze provincie. Een pluim dus voor alle medewerkers van de bib maar natuurlijk ook voor 
alle bezoekers, van klein tot groot, van jong tot oud. En een reden voor het gemeentebestuur om in de bib te 
blijven investeren.
Een deel van de vloerbekleding in onze bibliotheek was nog steeds niet vervangen en kwam 
dan ook meer en meer bol te staan. Dat kon tot gevaarlijke toestanden leiden. Ook boven, 
waar de bureaus van de bibliotheekmedewerkers gelegen zijn, was de vloerbekleding tot 
op de draad versleten. Het gemeentebestuur heeft dan ook besloten om die in zijn geheel te 
vervangen.

Verder gaan we de bibliotheek met enkele simpele aanpassingen 
upgraden zodat ook multimedia, wat al een tijdje een sterk merk is 
in onze bib, meer ingeschakeld kan worden.

Is het water uit uw put drinkbaar?
Misschien heeft u wel, net als vele andere 
Retienaren, een ‘geslagen, gespoten of 
geboorde’ put. Het grondwater dat u hier-
mee oppompt, heeft heel wat potentiële 
toepassingen. Dertien Kempense gemeen-
ten (waaronder Retie) lanceren daarom 
de campagne ‘Steek je kop niet in ’t zand. 
Weet jij welk grondwater uit je put komt?’ 
Deze campagne roept u op om na te gaan 
of een putwateranalyse aangewezen is 
voor uw putgebruik.

Zelfs al oogt uw putwater helder, ruikt het niet 
én smaakt het lekker, dan nog vermijdt u het best 
alle menselijke consumptie als het water niet uit-
gebreid getest is. Via de online-tool www.water-
uitjeput.be weet u na enkele eenvoudige vragen 
aan welke normen uw putwater moet voldoen 
voor de manier waarop u het gebruikt.

Ga zelf na of uw water aan de normen voldoet
Sommige mensen beperken het gebruik van het 
putwater dan wel tot het wassen van de auto, het 
doorspoelen van de toiletten of het besproeien 
van het gazon, maar anderen gebruiken dit water 

ook om te drinken, voedsel te bereiden, de afwas 
te doen of te douchen. Voor deze laatste voorbeel-
den moet het grondwater voldoen aan de strenge 
drinkwaternormen

Wanneer u via de online-tool het advies krijgt 
dat het behalen van drinkwaternormen nood-
zakelijk is, kan u tot 30 juni meteen een analyse 
aanvragen bij het Provinciaal Instituut voor de 
Hygiëne (PIH). Zij komen langs en analyseren uw 
putwater op een aantal cruciale parameters. Deze 
analyse kost 74,37 euro.  Kristel Pelckmans,  

schepen van Gezondheid

In onze bibliotheek is bovendien een zadenbib ontkiemd. Een plek waar 
je gratis zaden kan ‘lenen’. In ruil probeer je om zelf zaden te oogsten en 
terug te schenken aan de zadenbib. 

Meer info? 
Surf naar http://retie.bibliotheek.be/

 Thomas Wynants, schepen van Bibliotheek
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Resultaten van Retie  
(be)weegt ogen mooi!
Begin dit jaar nodigden we je met de actie Retie  
(be)weegt uit om resoluut voor een gezondere levens-
stijl te kiezen. 207 personen gingen de uitdaging 
aan. 170 van hen deden effectief mee tot het einde 
van de actie. De resultaten van de personen die het 
hele traject aflegden, delen we graag met u.

  In totaal werd 514,4 kg vet verloren (gemiddeld 3,03 kg per 
persoon)

  In totaal wonnen de deelnemers 79,6 kg aan spieren  
(gemiddeld 0,47 kg per persoon)

  De deelnemers wegen vandaag samen maar liefst 484,5 kg  
lichter (gemiddeld 2,85 kg per persoon)

  80 procent van de deelnemers heeft na vier maanden een 
beter BMI: 10 procent gezondheidswinst per persoon.

Wat vooral opvalt is dat door de combinatie van gezonde voe-
ding en beweging er vooral vetmassa verloren is en de spiermas-
sa is zelfs gestegen. Al deze resultaten zijn fantastisch, maar ze 
zijn niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat heel veel men-
sen weer het plezier van bewegen hebben ontdekt. Het maakt 
niet uit of dat nu is met een vereniging, in groep of individueel, 
als je het maar kan blijven volhouden. 

Actie krijgt vervolg in 2018
Daarnaast hebben we heel veel nuttige tips gekregen van Nadia. 
Als we enkele van die tips blijven opvolgen zal dat beslist na 
verloop van tijd zijn vruchten afwerpen.

Volgend jaar in januari-februari starten we opnieuw. Het zou 
mij plezieren mocht blijken dat jullie nog steeds met plezier 
bewegen en anderen kunnen overtuigen om mee te doen. Samen 
met Retie (be)weegt organiseren we dan trouwens ook weer de 
actie Retie stopt met roken.

Kristel Pelckmans
schepen van Gezondheid

 Ann De Vos  
OCMW-raadslid

Wist je dat ...
  de gemeente in juli en augustus twee volledige maanden kinderopvang aanbiedt voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar? Uniek in 

onze regio! Kleuters van 2,5 tot 5 jaar kunnen terecht in Kikoen, jongens en meisjes tussen 5 en 12 jaar bij Kei-Tof.

  de gemeente het belangrijk vindt om studenten in te passen in onze gemeentelijke werking? Zo doen ze ervaring op en bieden ze 
ons een extra ondersteuning. Dit jaar mocht Retie onder meer een stagiair verwelkomen op de diensten Vrije Tijd, Communicatie en 
Onthaal. We schakelden ook studenten in om een speeltoestel te bouwen op de speelplaats van GBR, zoals u al kon 
lezen op pagina 1.

  JK2470 al meer dan 20 jaar gelegen is aan het Geenend? Waar is de tijd dat we nog konden gaan feesten in het oude 
Chirolokaal op de Geelsebaan?

Gemeente en OCMW gaan trouwen
Er is vandaag al een nauwe samenwerking tussen gemeente en OCMW, maar dit kan 
nog beter. De Vlaamse Regering zet daarom volop in op een fusie van de twee tot één 
bestuur. Dit decreet treedt in werking in 2019 en moet leiden tot een eenvoudiger en 
slagkrachtiger bestuur.
Wil dit zeggen dat er geen oog zal zijn voor een 
sociaal beleid? Zeker niet. Er komt bijvoorbeeld een 
Bijzonder Comité Sociale Dienst dat de individuele 
dienst- en hulpverleningsvragen zal beantwoorden.

De nieuwe dienst zal aangestuurd worden door 
één secretaris-directeur. De besluiten en regle-
menten van de eengemaakte raad kan u bovendien 
eenvoudiger raadplegen en we maken werk van 

één gemeentelijke webstek. Alle lokale beslissingen 
treden pas in werking als ze daarop gepubliceerd 
zijn. Inspraak en participatie van de burger staat 
daarbij voorop.

2019 is dichtbij maar de voorbereidingen zijn volop 
gestart en het managementteam van OCMW en 
gemeente zet zich volop in om van de fusie een 
succes te maken. Wij houden jullie op de hoogte.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


