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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Wandel mee met N-VA Retie. 
Lees meer op blz. 2.

Beste inwoner

De gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober vorig jaar zijn 
nog maar net achter de rug of 
de Vlaamse, federale en Euro-
pese verkiezingen van 26 mei 
staan al weer voor de deur. 

De gemeenteraadsverkiezingen 
brachten voor de N-VA noch 
achteruitgang noch vooruit-
gang. Jammer genoeg kunnen 
we ons werk vanuit de meer-
derheid de komende jaren niet 
verderzetten. Toch blijven we 
ons, ook in onze nieuwe rol als 
oppositiefractie, actief inzetten 
om een mooi, gezellig, landelijk 
en fris Retie te bekomen. Een 
dorp om trots op te zijn. Dat is 
wat we allemaal willen.

Ondertussen hebben we met 
onze fractie niet stil gezeten. 
Ook kozen de leden van N-VA 
Retie een nieuw afdelingsbestuur. 

Wim Van Gestel 
Afdelings- 
voorzitter

Gemeentelijke basisschool 
krijgt een 10 op 10

De gemeenteschool heeft een verplichte doorlichting gehad in januari 2019. 
Deze doorlichting dient ervoor om alle positieve punten aan te halen en 
eventuele werkpunten te accentueren. Zo weet de school waarin ze nog extra 
moet investeren, maar ook waar ze al heel goed scoort.

De resultaten waren zeer positief. Het hele 
besluit in deze folder neerschrijven zou ons te 
ver drijven, maar de verwoording ‘benadert 
de verwachting’ kwam een aantal keer terug. 
De verwoordingen ‘volgens de verwachting’ 
en ‘overstijgt de verwachting’ kwamen we ook 
meermaals tegen. Hier kan ik alvast zeer trots 
op zijn. Vooral de ondersteuning vanuit het 
gemeentebestuur voldeed ruimschoots. 

Ik wil er dan ook op hameren bij het huidige 
gemeentebestuur om te blijven inzetten op 
kwaliteitsvol onderwijs: blijvend investeren 
in nieuwe leermethodes en ICT-technieken, 

blijvend investeren in nieuwe leer- en  
werkboeken, cultuur- en sportactiviteiten 
blijven aanbieden en ondersteuning blijven 
aanbieden vanuit het gemeentebestuur. 

Thomas  
Wynants
Voormalig schepen 
van Onderwijs 
Gemeenteraadslid
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Gezond Retie 2019: fit in je hoofd 
De voorbije bestuursperiode heb ik heel wat inspanningen gedaan om het belang van gezondheid onder de 
aandacht te brengen. Zo hadden we drie keer de actie ‘Retie stopt met roken’ waarmee we in totaal meer dan 
100 mensen hebben doen stoppen met roken. ‘Retie (be)weegt’ kende twee succesvolle edities. Meer dan 300 
mensen hebben met medewerking van een diëtiste en een gevarieerd bewegingsaanbod een heel traject 
afgelegd om op een duurzame manier te werken aan een fittere en gezondere levensstijl. 

Maar zoals je weet is een gezonde geest in een gezond lichaam 
essentieel om je echt goed te voelen. Met de drukke, veeleisende 
levensstijl van tegenwoordig geeft één op drie Vlamingen aan 
zich niet fit te voelen in het hoofd. Dus hoog tijd om ook aan-
dacht te besteden aan de geestelijke gezondheid. 

Vorig jaar heb ik als toenmalig schepen de opstart gemaakt om in 
2019 een heel jaar te werken rond dit thema. In de eindejaarsperi-
ode hadden we al de raamspreuken bij handelaars en eind januari 
was er de zeer interessante lezing Slakkengeluk van onze eigen 
Retiese Tommy Browaeys. 

Er volgen doorheen het jaar nog heel 
wat acties, maar nu moet ik de regie 
overlaten aan mijn opvolgster. Ik blijf 
natuurlijk wel toezien dat het thema 
ook de volgende jaren voldoende aan-
dacht krijgt.

Kristel Pelckmans
Voormalig schepen van Gezondheid 
Gemeenteraadslid

Plaats zonnepanelen op daken gemeentescholen
De klimaatmarsen in België zijn een begrip geworden. Maar overhaast te werk gaan en niet 
doordacht investeren is niet slim. Meer nog, dat kost de belastingbetaler handen vol geld en 
brengt bijna niets op.

Wel hebben we al een idee aan het nieuwe gemeentebestuur aangereikt. De gemeentescholen 
in Retie hebben met hun afdelingen in het centrum en Schoonbroek een jaarlijks elektri-
citeitsbudget nodig van 54 000 euro. Wat ons betreft is dat veel te veel en dat hebben we 
de voorbije jaren al meermaals aangekaart. Zonnepanelen plaatsen op de daken van beide 
scholen kan op korte termijn een serieuze daling van de factuur betekenen. Berekeningen 
tonen ook aan dat de terugverdientijd van deze zonnepanelen de investeringen meer dan 
rechtvaardigen.

Actie dus!

N-VA-
voorstel

Zondag 9 juni
Start: 8 uur - 11 uur, 6, 10 of 16 km

N-VA Retie nodigt u uit voor een gezellige 
wandeling door de Schoonbroekse  
weides en voor een uniek streekbier. 

Iedereen kan doorlopend starten van  
8 uur tot 11 uur vanaf het startpunt op de  
Kortijnse Weg 2 in Retie. U kan genieten  
van wandelingen van 6, 10 en 16 kilometer 
voor 2,50 euro per persoon. 

Na de wandeling kan u genieten van een 
drankje, een uniek streekbier of een 
heerlijke pannenkoek.

Tot dan!

Wandel mee met N-VA Retie
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Opgelet: wees steeds erg voorzichtig en zorg voor voldoende bescherming. Bij twijfel: raadpleeg eerst IOK.

Groepsaankoop oordoppen op maat groot succes 
Samen met de andere Retiese politieke jongerenafdelingen werd er in Retie een actie op poten gezet om 
oordoppen aan te schaffen voor jongeren. Dit initiatief werd eerder succesvol door de N-VA-jongeren van 
Dessel georganiseerd. 

We hadden als opzet om met deze actie zoveel mogelijk mensen 
te overtuigen om zorg te dragen voor hun gehoor. We horen 
steeds vaker verhalen over mensen die na een avondje uitgaan 
achterblijven met een vervelende pieptoon of andere gehoor-
schade. Gehoorbescherming op maat kan dat voorkomen. De 
aanschaf van dergelijke oordoppen is, zeker voor jongeren, een 
serieuze kost. Door het organiseren van deze groepsaankoop 
bieden we een oplossing. We zorgen ervoor dat de oordoppen 
aan een voordelig tarief aangekocht kunnen worden.

Het pleidooi voor het dragen van goede gehoorbescherming 
werd massaal opgevolgd met een 80-tal aanmeldingen. Dit 
betekent: 160 extra beschermde oren. In februari volgden twee 
dagen waarop de oordoppen werden aangemeten in Retie en in 
Schoonbroek. “We hadden gehoopt op heel wat geïnteresseerden, 
maar 80 inschrijvingen zijn echt wel schitterend”, zegt Dieter 
Vermeiren, een van onze N-VA-jongeren. “Het is duidelijk dat 
hier nood aan was in Retie.”

Nu kunnen jongeren met beschermde oren naar de vele Retiese 
activiteiten zoals Retie Rockt, zonder achteraf te moeten vrezen 
voor gehoorschade. 

Hoe asbest verwijderen?
Er zijn nog te veel gebouwen waarvan de daken, gevels of leidingen bestaan uit asbest en dat houdt 
ernstige gezondheidsrisico’s in. Daarom wil IOK Afvalbeheer samen met de gemeenten werk maken 
van een versnelde afbouw van asbest en dat aan zeer sterk gereduceerde tarieven.

Hoe werkt het?
•  Tot 200 kilogram per gezin per jaar kan nog steeds gratis 

geleverd worden op het containerpark.

•  Bij grotere hoeveelheden neemt u contact op met  
IOK op het nummer 014-56 27 75, via een e-mail naar  
afvalbeheer@iok.be of vul het formulier in op het  
e-loket via www.iok.be/asbest.

IOK levert de nodige plaatzakken of containers aan huis 
en zorgt voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Na 
afspraak komt IOK de zakken of container ook weer thuis 
ophalen.

Meer info kan u vinden op de website van de gemeente 
Retie www.retie.be
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen. 

n-va.be/verkiezingen

Liesbeth
HOMANS
Antwerpen (Wilrijk)

Vlaams viceminister-
president

2de plaats
Vlaams Parlement

Valerie 
VAN PEEL
Kapellen 

Kamerlid en
schepen

2de plaats
Kamer

Bart
DE WEVER
Antwerpen (Deurne)

Nationaal voorzitter,
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Jan 
JAMBON
Brasschaat

Voormalig vicepremier, 
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Kamer

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


