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De N-VA heeft een             voor Retie.

Kristel Pelckmans en Thomas  
Wynants trekken N-VA-lijst
Het partijbestuur van N-VA Retie schuift Kristel Pelckmans en Thomas 
Wynants naar voor als lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018.  

Kristel Pelckmans krijgt net zoals in 2012 
de eerste plek op onze lijst. Kristel is op dit 
ogenblik al schepen en geeft aan dat ze de 
ervaring die ze de voorbije jaren heeft op-
gedaan wil gebruiken om Retie nog meer 
te versterken. Als schepen, communica-
tieverantwoordelijke en fractievoorzitter 
in de gmeenteraad voor N-VA Retie volgt 
Thomas Wynants op de tweede plaats. 
Samen willen zij een ploeg van enthou-
siaste kandidaten leiden. Zij willen hun 
ervaring als schepenen omzetten in bete-
kenisvolle en vernieuwende deelname in 
het gemeentebestuur.

Sterke kandidaten 
Momenteel werken ze samen met het 
partijbestuur in stilte verder aan de 
samenstelling van de kandidatenlijst. Op 
de volgende pagina’s stellen we al een 
aantal nieuwe leden en kandidaten aan u 
voor. 

Eens die oefening volledig is afgerond, 
is het aan onze leden om de lijst goed te 
keuren. 

Sterk programma
Ook aan het programma wordt naarstig 
gewerkt. Een eerste belangrijk luik wordt 
de vrijetijdsbesteding in Retie. Enkele 
andere punten liggen ook al vast: het 
gemeenschapsleven, menselijk contact, het 
onschatbare belang van vrijwilligers en 
verenigingen, de levenskwaliteit en mobili-
teit in het centrum en daarbuiten.
Als N-VA Retie naar de toekomst van onze 
gemeente en haar inwoners kijkt, dan ziet 
ze een landelijke gemeente waar de ziel van 
verenigingen een voorbeeld is waaraan de 
hele gemeenschap zich kan spiegelen.

Respect voor de mening van de burger 
is en blijft voor ons cruciaal. Boven de 
hoofden van de Retienaar besturen, is niet 
onze stijl. Als de kiezer ons beloont met 

verantwoordelijkheid in het gemeentebe-
stuur, dan besturen we samen 
mét hen. Maar eerst aan 
ons om zoveel mogelijk 
kiezers te overtuigen.

Bruno Van Hecke
Afdelingsvoorzitter

Wist je dat …
  het programma van Zomer in Retie dit jaar bestaat uit 5 picknicks op zondag en 4 filmvoorstellingen op woensdag?

  de eerste picknick en de eerste filmvoorstelling ‘op locatie’ in Schoonbroek zal doorgaan. De overige picknicks en filmvoorstellingen 
zullen traditiegetrouw in de tuin van de pastorie van Retie doorgaan.

  we in Retie 31 procent minder restafval per inwoner produceerden in 2017 ten opzichte van 2016? En dat ook de hoeveelheid GFT  
per inwoner in dezelfde periode daalde met meer dan 50 procent? Goed werk! 

  we voor de invoering van Diftar een kostendekking hadden van nog geen 40 procent? Nu is dat al 69 procent. We zijn dus goed op 
weg om de vervuiler te laten betalen. 

  we op vraag van de jeugdraad en vele Retiese studenten en na aandringen van onze schepen van Jeugd bij onze coalitiepartner 
eindelijk een studeerlokaal in konden richten in Retie? Blokspot@DePastorie is een feit. 
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Zes nieuwe kandidaten voor N-VA Retie 

Veronique Maes
• 37 jaar
•  Getrouwd met Mark Smets
• Mama van Tille en Tesse
• HR-assistant bij Gewa

Veronique steekt graag de handen uit de mouwen en zal steeds helpen 
waar nodig. In haar vrije tijd is ze een fervente wedstrijdruiter en gepassio-
neerde ponycommandante. De liefde voor dier en natuur is bij haar steeds 
dichtbij. Getuige de paarden, pony’s, honden, katten en geitjes in en rond 
haar woning.

Veronique: “Sociale contacten, leven in een gemeenschap, als één team 
ergens voor gaan zijn dingen waar ik veel belang aan hecht. Met mijn warm 
hart voor mens en dier hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen in Retie.”

Serge Timmermans
• 45 jaar
• Alleenstaande papa van Zaïna
• Zelfstandig zaakvoerder bij Perfectie@home

Serge woont ondertussen twaalf jaar in Retie en voelde zich vanaf 
de eerste dag al goed thuis. Serge vindt het vooral belangrijk 
ergens te wonen waar het landelijke karakter nog duidelijk 
zichtbaar is en waar er nog een goed sociaal contact is met de 
buurtbewoners.

Serge: “In mijn job kom ik veel mensen tegen. Luisteren naar 
mensen en te weten komen wat de noden en belangrijkste wen-
sen zijn van de Retienaren zijn voor mij essentieel. Samen een 
oplossing vinden en de juiste keuzes maken, vormen de uitdaging 
om in Retie een sociaal, eerlijk en rechtvaardig beleid te voeren.”

Dieter Vermeiren
• 21 jaar
• Vriend van Ante Van Gorp
• Student bachelor bouwkunde Thomas More Geel

Dieter kent de politiek als geen ander via zijn ouders. 
Dieter is actief aanwezig in de gemeente en straalt dit 
ook uit in onze werking. Hij zorgt voor de nodige sch-
wung en creativiteit, die een partij nodig heeft

Dieter: “Al van jongs af aan ben ik bij de Chiro en bij 
basketbalclub Campinia Retie-Dessel. Na de begelei-
ding die we kregen in onze jeugd van trainers, leiders, 
coaches, supporters … is het nu aan ons om dit voor de 
‘nieuwe jeugd’ te doen. Daarom wil ik mij vooral focus-
sen op de jongerenwerking binnen N-VA Retie en als het 
even kan ook op jeugdwerking in onze gemeente.”

Marloes De Beck
• 25 jaar
• Getrouwd met Thierry Viaene

Marloes is een jonge vrouw die van aanpakken weet. Ze weet 
wat ze wil en zal er altijd alles aan doen om opdrachten tot 
een goed einde te brengen. Ze vindt communiceren met en 
luisteren naar inwoners zeer belangrijk. 

Marloes: “Politiek kreeg ik met de paplepel ingegoten. Uitein-
delijk komt iedereen in aanraking met politiek, ook al beseft 
hij of zij dat niet altijd. Ik wil graag een luisterend oor zijn voor 
iedereen en zo de aandachtspunten in onze gemeente probe-
ren aan te pakken.”

Wim Van Gestel
• 40 jaar
• Dj Scoop
• Getrouwd met Leen Hooyberghs
• Papa van Briek
• Elektrotechnieker bij GR Technics

We zijn ervan overtuigd dat Wim als geboren en getogen 
Retienaar een politieke meerwaarde betekent voor onze 
gemeente. Steeds actief binnen de sport en de mu-
ziekwereld maakt dat Wim een unieke kijk heeft op het 
vrijetijdsgebeuren in ons dorp.

Wim: “Door mijn jarenlang engagement als voorzitter 
van de supportersclub van FCB-afdeling Retie en mijn 
bijberoep als dj, weet ik als geen ander wat er leeft bij 
mensen, en vooral bij de jeugd van Retie.”

Nathalie Moons
• 30 jaar
• Samenwonend met Sander Andriessen
• Mama van Elza 
• Medisch secretaresse bij Labo-Practimed Tessenderlo

Nathalie heeft haar hele jeugd bij de jeugdbeweging gezeten. 
Zowel de goedgevulde weekends als het jaarlijkse kamp 
ziet ze nog steeds als een verrijking in haar leven. Nathalie 
woont ondertussen al acht jaar in Retie. Onder de mensen 
komen, sporten en gezondheid in het algemeen vindt ze zeer 
belangrijk. 

Nathalie: “Door mijn werk kom ik dagelijks in contact met 
gezondheidszorg en alles wat daarbij hoort. Daarom wil ik mij 
met volle overtuiging inzetten op het vlak van gezondheids-
zorg. Mijn jarenlange actieve lidmaatschap bij de jeugdbe-
weging zorgt ervoor dat ook jeugdwerking nog steeds mijn 
volle aandacht geniet. Kinderen moeten in Retie te allen tijde 
kunnen ravotten, en dat op een gezonde, speelse manier.”



Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door 
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen 
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


