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Beste Retienaar
In deze folder stellen we een aantal van onze program-
mapunten voor. Wens je ons volledig programma eens te 
bekijken dan kan dit :
- online (https://retie.n-va.be/verkiezingen/programma)
- per email (thomas.wynants@retie.be) 
- of een papieren versie op aanvraag via één van onze 
kandidaten.

Een bestuur kan volgens 

ons niet alles doen en al-

leen beslissen

• We voeren in Retie een grondig kerntakendebat zonder 

taboes en we bekijken welke dienstverlening we beter 

uitbesteden. Ten opzichte van verenigingen die onderling 

zelf voor de nodige werkafspraken zorgen, stellen we ons 

indien nodig slechts faciliterend en ondersteunend op.

• We zullen het overlegorgaan met de Retiese burger 

omtrent de heraanleg van de markt verderzetten. Ad-

viesraden zullen ook nog steeds geraadpleegd worden, 

al dan niet in een andere vorm. Vergaderen met inhoud, 

aangevuld met eventuele workshops, geeft meer resul-

taat en meer betrokkenheid.

We blijven sporten & bewegen
• De sporthal en het gemeentepark wordt tweemaal per jaar omge-
doopt tot een ‘kinder-sport-paradijs’. De bedoeling is om kinderen 
laten kennismaken met alle mogelijke sporten in Retie (+ omliggen-
de gemeentes). Dit initiatief kan hand in hand gaan met het huidige 
‘Multimove’.

• We digitaliseren alle Retiese sportclubs. Zo kan elke Retienaar 
via een interactieve manier op zoek gaan naar een sport van zijn 
of haar keuze, naar een sport voor de zoon of de dochter, naar een 
sport die past bij een gepensioneerde of naar een sport voor men-
sen met een beperking.

• Naast de klassieke georganiseerde sportvormen die in sporthallen 
of op grasvelden worden beoefend, kent de licht-georganiseer-
de sport de laatste jaren een sterke groei. Ook voor die nieuwe 
sportvormen hebben we blijvende aandacht. E-sport mag hierin niet 
vergeten worden.

• Bestaande sportpleinen in Retie frissen we op waar nodig.

• Gezond Retie zal werken rond verschillende thema’s zoals sport 
(Retie (be)weegt), gezonde voeding, gezonde levensstijl, geestelijke 
gezondheid... Het moet hierin een merknaam en een kwaliteitslabel 
worden. Een gezonde levensstijl begint bij de jeugd. We promoten 
fruit- en groentedagen tijdens de speelpleinwerking in juli en au-
gustus. Ook het tutti-frutti project (fruitproject op school) krijgt een 
vervolg en wordt zelfs extra in de kijker gezet!
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Retie is niet alleen een transitgemeente
• We zetten in op een autoluwe omgeving en we bekijken de mogelijkheden van autodelen. Fietsstraten worden ingericht waar het kan en eenrichtingsverkeer wordt onderzocht waar er sluipverkeer dreigt.Het fietspad aan de N18 (Retie-Dessel) wordt in 2019 

nog vernieuwd. Ook het fietspad aan de N118 (Re-tie-Arendonk) zal in de loop van volgende legislatuur worden ontdubbeld. We willen er ook nationaal voor ijve-
ren om dringend werk te maken van een nieuw fietspad 
aan de N118 (Retie-Geel).

(Groene) ruimte willen we 
goed benutten
• We voeren een bomenbeheersplan in; welke bomen 
horen er in onze gemeentestraten nog thuis en welke 
bomen worden eventueel best verwijderd of vervangen 
door een meer geschikte soort.
 
• Als dorp der zeven neten is een goed onderhoud van 
waterlopen en grachten van cruciaal belang, vandaar 
dat we hier ook sterk op willen inzetten en het zoveel 
mogelijk in eigen beheer willen houden. 

• De gemeente ondersteunt de landbouw bij ecologische 
maatregelen. We gaan actief op zoek naar win-winmaat-
regelen die de natuur én het landbouwbedrijf ten goede 
komen.

• We voeren een activeringsbeleid voor leegstaande ge-
bouwen om de druk op de open ruimte te verminderen.

Handel – cafés en toeris-
me gaan volgens ons hand 
in hand
• De ontvangsten van het promotiefonds worden geïn-
vesteerd in het (kern-)winkelgebied. Verder pleiten we 
voor de responsabilisering van de middenstand door die 
middelen toe te kennen voor concrete kernversterkende 
acties (bijv. gezamenlijke promotie, laatavondopeningen, 
Krikkrak…) 

• We wensen het bestaande aanbod aan toerisme en 
horeca te promoten en te ondersteunen. 

• Nieuwe inwoners kennen logischerwijs Retie onvol-
doende om een goed beeld te krijgen wat er in ons dorp 
allemaal te beleven valt. Maar ook bestaande inwoners 
van Retie zijn vaak onvoldoende bekend in Retie. We 
willen hen de kans geven om Retie te leren kennen op 
een leuke en attractieve manier zoals een echte toerist 
in eigen dorp. Dit kan bijvoorbeeld door rondleidingen in 
Retie te organiseren.

Veilig thuis in een welvarend Retie 
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Veilig thuis in een welvarend Retie

Een sterk programma voor Retie 

We organiseren Re-
tie tot een sterk ge-
meentelijk bedrijf
• Bij het intekenen van een sociaal huis gelinkt aan het ge-
meentehuis dienen we zeker ook de nood en de wens aan een 
nieuwe bibliotheek mee op te nemen. Dit om uiteindelijk één 
administratief modern dienstencentrum te bekomen.

• We gaan na of een nauwere samenwerking met onze 
omliggende gemeente kan bijdragen tot een efficiëntere en 
slagkrachtigere lokale overheid voor de inwoners. Ook door 
deelname aan specifieke samenaankopen en in te tekenen op 
de raamovereenkomsten die de Vlaamse overheid aanbiedt.

• Om burgers niet nodeloos te laten wachten, optimaliseren we 
de loketwerking en we informeren onze burgers duidelijk over 
de stand van zaken van hun vraag of dossier.

• We evalueren de organisatorische werking van de gemeente 
grondig. Niet enkel via een externe kwaliteitsdoorlichting maar 
eveneens door de implementatie van een eigen controle en 
evaluatiesysteem.

We blijven strijden voor een 
warm en solidair Retie
• Vroegtijdig detecteren van armoede zodat de problemen niet groter 
worden doen we door in te zetten op laagdrempelige administratieve 
ondersteuning, budgetbegeleiding, materiele hulpverlening van de 
allerzwaksten, juridische begeleiding, drughulpverlening en psycholo-
gische ondersteuning.

• Door onze nieuwe structuur en loketfuncties te herorganiseren ma-
ken we gebruik van een ‘zorgloket’.  Waarom? Omdat elke gemeente 
zijn eigen DNA of behoefte heeft. We maken het ook zo toegankelijk 
en eenduidig mogelijk.

• Om een coherent beleid te creëren, worden de bevoegdheden ge-
zondheid, welzijn en sociale zaken ondergebracht bij één en dezelfde 
schepen. 

• De gemeente sensibiliseert rond de registratie als orgaandonor.

• Een inclusief beleid voor personen met een beperking realiseren 
we door speelpleinen toegankelijker te maken voor kinderen met een 
beperking zodat zij optimaal kunnen genieten van hun kindertijd.  Ons 
cultuur- en sportaanbod te voorzien van activiteiten aangepast aan 
personen met een beperking en de European Disability Card te er-
kennen waardoor personen met een beperking zonder discussie ook 
kortingstarieven kunnen krijgen voor diensten en evenementen.

• Vrijwilligerswerk door senioren wensen we te stimuleren door een 
waaier aan ontplooiingsmogelijkheden te voorzien.

• We voeren de strijd op tegen vereenzaming en sociaal isolement 
door een tweesporenbeleid in te voeren: 
1. Detectie: een meldpunt; iedereen kan daar melding maken zowel 
hulpverleners, buurtbewoners, artsen, minder  mobiele centrale, …
2. Ondersteuning: door telefooncirkels: we maken een vrijwilligers-
groep die eventueel kan aanleunen bij onze minder mobiel centrale 

• We moedigen private verhuurders aan om hun panden te verhuren 
via een Sociaal Verhuurkantoor en we volgen verwaarloosde wonin-
gen van nabij op.

We wensen te leven 
in een mooi, pro-
per & veilig dorp
• We onderzoeken de noodzaak van 
het plaatsen van camera’s op openbare 
plaatsen.

• We zetten sterk in op het leven in de buurten en woonstra-
ten. Naast het vaste onderhoud krijgt elke buurt tijdens de 
toekomstige legislatuur minstens één extra onderhoudsbeurt. 
Men focust op problemen die met beperkte ingrepen kunnen 
opgelost worden en maakt ruimte voor opfrissing, herstelwer-
ken en opfleuring.

• De vervuiler betaalt, we sensibiliseren 
de bevolking om samen afval te ver-
minderen, we organiseren preventie-
campagnes en acties tegen zwerfvuil 
en behouden een actieve handhaving 
rond sluikstorten.
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Verenigingen- & gemeenschapsleven blijven on-
dersteunen
• We ondersteunen met infrastructuur, logistieke steun, een gepaste subsidiëring, gratis advies inzake 
administratieve verplichtingen, …. Ook zal er bekeken worden of de logistieke ondersteuning kan worden 
uitgebreid met de aankoop van werfhekken.

• Zomer in Retie is reeds een traditioneel evenement in juli maar ook Krik-Krak en andere zangtradities 
dienen blijvend ondersteund te worden. Zo dienen we te brainstormen om ook Sinte-Mette, Goriën en drie-
koningen zingen aantrekkelijk te maken en te behouden. Voorbeeld: een bus inleggen tussen de verschil-
lende Sint-Maartenvuren kan ons op meerdere locaties brengen, en kan een bezoekje aan een Sint-Maar-
tenvuur aantrekkelijker maken.

• Sterke buurten en wijken zijn de basis van een gelukkige lokale gemeenschap. Wij willen dan ook het 
subsidieproject ‘Buurt in de kijker’ dat reeds voor onze kermiscomités bestaat uitbreiden. Dit door wijk-, 
buurt- en straatfeesten mee op te nemen in het subsidiereglement.

• De subsidies toegekend aan de verenigingen worden herbekeken: ons voorstel hierin is duidelijk om-
schreven en duidelijk berekend. De totale subsidiepot zal stijgen met 15% per jaar. Zo willen we in Retie 
een nog grotere verbondenheid creëren op straat-, plein- en dorpsniveau.

• We staan (financieel) open voor (nieuwe) initiatieven. Bijvoorbeeld door financiële middelen te verschuiven 
naar subsidies waarmee we projecten kunnen ondersteunen. We denken hierin bijvoorbeeld concreet aan 
de ‘kerstmarkt’ in Retie waar vele Retiese verenigingen aan deelnemen.

• We creëren een platform van vrijwilligers waar jongeren, muzikanten, organisatoren, … bij terecht kun-
nen met vragen etc. (voorbeeld: laagdrempelig tips geven/counseling, …)

Onze kinderen zijn onze toekomst
• We bestuderen het gebruik van gemeenschapscentrum Den Dries. We merken dat nieuwe gebruikers 
vaak niet meer terecht kunnen in GC Den Dries. We onderzoeken of we aan deze doelgroep een alternatief 
kunnen aanbieden eventueel in samenwerking met een (ver-)nieuw(d) jeugdhuis. Dit (ver-)nieuw(d) jeugd-
huis kan dan multifunctioneel gebruikt worden. 
Ook zal de jeugdclub opgevolgd worden door een vrijwilliger (liefst een ex-lid, of een groep ex-leden) net 
zoals dat al bij Chiro, Scouts of KLJ gebeurd. Dit dient zeker niet om zich bezig te houden met de werking, 
of alles aan te sturen maar hen alleen bij te staan bij eventuele vragen of opmerkingen!

• Op dit ogenblik werken de scholen over de netten heen al nauw samen. We wensen vanaf 2019 alle 
Retiese scholen onder te brengen in een lokaal overlegorgaan (in een ‘onderwijsraad’ met een ‘onderwijs-
regisseur’ = schepen). Zo blijft de schepen van onderwijs het centraal aanspreekpunt van de onderwijsin-
stellingen op het grondgebied. Vanuit deze raad willen we dan een actieve samenwerking met alle Retiese 
scholen.

• We hebben al twee maanden betaalbare kinderopvang in de zomermaanden via Kei-Tof en Kikoen. We 
wensen nog extra in te zetten op kinderopvang in de andere drie vakanties (krokusvakantie, paasvakantie 
en herfstvakantie). Dit eventueel in combinatie met het KidZzzKompas (Grabbelpas) en een samenwerking 
met de verschillende jeugdbewegingen.

• Onthaalouders en privé mini-crèches willen we aanmoedigen door een eenmalige starterspremie te 
voorzien voor een crèche en een (speelgoed-)premie aan te bieden per jaar voor mini-crèches en onthaal-
ouders.
 
• Voor gescheiden ouders waar het kind niet gedomicilieerd is, voorzien we in een register voor co-ouder-
schap waardoor kinderen die regelmatig verblijven in de gemeente, toch kunnen genieten van het kor-
tingstarief voor inwoners.
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