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Beste Retienaar
 
Nog een aantal dagen en we gaan met zen allen naar de stembus. Wij, met 

onze hele N-VA ploeg, zijn ervan overtuigd dat we een sterk team hebben, 

die voor een mooi, nieuw, uitdagend en landelijk Retie gaan. Waar het ge-

zellig wonen, leven en werken is. Waar het fijn is om buiten te vertoeven, 

op een terrasje, in de tuin of in onze mooie natuur.

Aangezien we een afdeling zijn van een nationale partij hebben we soms 

de mogelijkheid om via onze nationale contacten een dossier sneller in 

beweging te krijgen. Dit wil echter niet zeggen dat we zomaar uitvoeren 

wat Brussel ons opdraagt. We kijken eerst naar ons dorp, wat goed is voor de 

gemeente om dan uiteindelijk een beslissing te nemen. Dit is voor ons het type-

voorbeeld van behoorlijk bestuur!

In deze laatste folder voor de verkiezingen stellen we onze kandidaten nogmaals voor 

samen met enkele speerpunten van onze partij.

We hopen dat we op 14 oktober op u kunnen rekenen. U kan de komende zes jaar 

alvast op ons rekenen! 

Tot 14 oktober! #TrotsOpRetie
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Veilig thuis in een welvarend Retie

 

PELCKMANS 
Kristel 
Veldenstraat 20 0101 
46 jaar 
Schepen en 
Zelfstandige

01

 

WYNANTS 
Thomas 
Hodonk 76 
33 jaar 
Schepen en 
PBA Merksplas

02

 

STESSENS 
Paul 
Kortijnse Weg 2 
49 jaar 
Transport bij  
LivingWood

04

 

DE VOS 
Ann 
Obroek 11 
50 jaar 
Sociaal secretariaat

03

 

MERMANS 
Kris 
Europalaan 99 
52 jaar 
Zelfstandig  
fitnessuitbater

06

 

MAES 
Veronique 
Hodonksepad 7 
37 jaar 
HR-assistant bij Gewa

07

 

SMETS 
Noël 
Noordstraat 31 
55 jaar 
Teamleider 
DAF Trucks

08

 

WILLEMS 
Nancy 
Obroek 1a 
47 jaar 
Verkoopster

09

 

DE BECK 
Marloes 
Buizerstraat 7 
26 jaar 
Boekhoudkundig  
bediende

11

 

PAESHUYSE 
Olivier 
Delstraat 8 
21 jaar 
Bos- en tuinbouw

10

 

VAN GESTEL 
Wim 
Oude Arendonksebn 73 
40 jaar 
Electrotechnieker bij 
GR Technics

12

 

BAEYENS 
Dorien 
Pontfortsedijk 25 
38 jaar 
Zelfstandige

13

 

LEYS 
William 
Haverstraat 42 
39 jaar 
Systeem administrator

14

 

JANSENS 
Jan 
Molsebaan 7 
32 jaar 
Zelfstandige

15

 

DE BLOCK 
Carla 
Zandstraat 13 
49 jaar 
Postbode

16

 

GOOVAERTS 
Vera 
Prinsenlaan 17 
60 jaar 
Software ontwikkelaar

18

 

VLAYEN 
Lode 
Kasteelstraat 93 
59 jaar 
Zelfstandig Consultant 
Grafische bedrijven

17

 

VAN HECKE 
Bruno 
Obroek 11 
51 jaar 
Consultant mobiliteit en 
personen bijstand

19

 

MEEUS 
Martha 
Hodonk 33 
73 jaar 
Gepensioneerd

20

 

VERMEIREN 
Dieter 
Veldstraat 20 0101 
21 jaar 
Werfleider/ Junior project-
leider

21

 

MOONS 
Nathalie 
Boesdijk 42 
30 jaar 
Medisch secretaresse

0505

Een sterke ploeg voor Retie Veilig thuis in een welvarend Retie 

Enkele van de speerpunten waar N-VA Retie werk van maakt. Zodat u 
zich thuis voelt in een welvarend Retie.

• We onderzoeken de noodzaak van het plaatsen van 
camera’s op openbare plaatsen.  
• 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 Retie-Dessel wordt in 2019 nog ver-
nieuwd. Ook het fietspad Retie-Arendonk zal in de loop 
van volgende legislatuur worden ontdubbeld. We willen er 
ook nationaal voor ijveren om dringend werk te maken van 
een nieuw fietspad Retie-Geel.

• Door onze nieuwe structuur en loketfuncties te  
herorganiseren maken we gebruik van een ‘zorgloket’.   
• Bij het intekenen van een sociaal huis gelinkt aan het 
gemeentehuis 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 hebben al betaalbare kinderopvang in de zomer-
maanden via Kei-Tof en Kikoen. We wensen nog extra 
in te zetten op kinderopvang in de andere vakanties 
(krokusvakantie, paasvakantie en herfstvakantie). 
• We voeren een laanbomenbeheersplan in; welke bo-
men horen er in onze gemeentestraten nog thuis en welke 
bomen worden eventueel best vervangen door een meer 
geschikte soort.

• 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 omschreven en 
duidelijk berekend. De totale subsidiepot zal stijgen met 15% 
per jaar. 
• We bestuderen het gebruik van gemeenschapscentrum 
Den Dries. Een alternatief kan eventueel in samenwerking 
met een (ver-)nieuw(d) jeugdhuis.



#TrotsOpRetie

1. PELCKMANS Kristel

U mag op 14 oktober op meerdere kandidaten stem-
men binnen onze lijst.

2. WYNANTS Thomas

3. DE VOS Ann

4. STESSENS Paul

5. MOONS Nathalie

6. MERMANS Kris

7. MAES Veronique

8. SMETS Noël

9. WILLEMS Nancy

10. PAESHUYSE Olivier

11. DE BECK Marloes

12. VAN GESTEL Wim

13. BAEYENS Dorien

14. LEYS William

15. JANSENS Jan

16. DE BLOCK Carla

17. VLAYEN Lode

18. GOOVAERTS Vera

19. VAN HECKE Bruno

20. MEEUS Martha

21. VERMEIREN Dieter


