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Beste Riemstenaar,

De voorbije zes jaar heeft CD&V Riemst zich met hart en 
ziel ingezet voor alle Riemstenaren. U gaf ons uw vertrou-
wen en de opdracht om onze heerlijk veelzijdige gemeente 
nog mooier, veiliger en gezelliger te maken. We hebben 

veel vooruitgang geboekt en nog talrijke mooie projecten 
opgestart. Deze willen we graag verder uitvoeren en 
daarom zijn we opnieuw “hier voor u”

Met “u” bedoelen we elke Riemstenaar, zonder on-
derscheid. Kinderen die buiten spelen, naar de op-
vang gaan en uitstekend onderwijs krijgen in onze 
scholen. Ouders die gezin, werk en vrije tijd kunnen 
verzoenen in een veilige, groene gemeente. 
Landbouwers, handelaars en bedrijven die ruimte 
krijgen en duurzaam ondernemen. 365 verenigin-
gen waar vrijwilligers zich dagelijks inzetten om 
van Riemst een hechte, gezellige gemeenschap 
te maken. Voor jong en oud, in elk dorp.

Wij zijn “hier voor u”omdat we houden van 
Riemst. Een prachtige plattelandsgemeente met 
16.000 inwoners en 13 dorpen. Geef toe, we 
hebben het getroffen. We wonen heerlijk rustig 
in onze dorpen terwijl bruisende steden ons 
omringen.

De voorbije jaren hebben we hard gewerkt met een hecht 
CD&V-team van 12 gemeenteraadsleden waaronder 4 
schepenen, ikzelf als burgemeester, en 6 ocmw-raadsleden 
waaronder de voorzitter.

In deze brochure stellen we een aantal realisaties voor 
waar we terecht trots op zijn, er werd voor 21 miljoen Euro 
geïnvesteerd in onze dorpen. Ze geven tevens onze visie 
weer op Riemst. De komende 6 jaar wil ik als burgemeester 
samen met het CD&V-team  graag  verder werken, op de-
zelfde wijze en met hetzelfde engagement.

Wij maken er een punt van om net als de voorbije jaren, 
iedere dag “hier voor u” te zijn. 
U heeft daar recht op.

Namens het CD&V-team.

Mark Vos
Burgemeester / lijsttrekker



Welzijn en samen-leven

Riemst is groot en klein tegelijk. We zijn met zijn 
16.000, maar we wonen in gezellige dorpen waar 
mensen elkaar nog groeten op straat. CD&V wil 
dat onze gemeente een hechte, warme samen-
leving blijft, waar mensen zich thuis voelen en 
zich kunnen ontplooien en ontspannen. Daarom 
hebben we de voorbije jaren geïnvesteerd in onze 
sportclubs, scholen, verenigingen en in voorzie-
ningen op maat voor jongeren, gezinnen, senioren 
en mensen met een handicap. De komende jaren 
willen we naar u blijven luisteren en ons voor uw 
welzijn blijven inzetten. Dat is ons engagement: 
we zijn er voor u! 

Sportief en gelukkig

Sport maakt jong én oud gelukkig. Daarom hebben we 
onze sportclubs gesteund met subsidies en gemeen-
telijke initiatieven gestimuleerd. Voorbeelden? Voetbal-
kooien in verschillende dorpen, een nieuw BMX-parcours, 
jaarlijkse sportkampen, de sporteltoer, initiaties in nieuwe 
sporten door de gemeentelijke sportmonitor, sportsnacks, 
een boksring in bruikleen voor de boksclub in Heukelom, 
een klim –en klauterparcours, de 50+ sportdag, een over-
dekte petanquebaan, de eurofit testbatterij voor alle school-
kinderen en de maand van de sportclub met instapdagen. 
En door de defribilators in verschillende dorpen kan dit in 
een ‘hart’-veilig Riemst.
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45 procent meer kinderopvang

Tweeverdieners kunnen niet zonder kinderopvang. Wij 
doen er alles aan om u te steunen bij de organisatie van 
uw gezin. De nieuwe opvang Ukkepuk in Herderen en de 
decentrale opvangplaatsen in de scholen vangen dagelijks 
200 kinderen op. Goed voor een uitbreiding van 45 procent. 
Een kind- en gezinsvriendelijk Riemst blijft onze prioriteit.

Tien op tien voor onze scholen

Proficiat aan de directies en het personeel van onze 
scholen! Bij een recente doorlichting behaalden alle 
scholen in Riemst de maximumscore. 1500 kinderen 
volgen bij ons basisonderwijs. Dankzij de uitstekende sa-
menwerking tussen het gemeentelijk en het vrij onderwijs 
heeft elk dorp nog zijn eigen school. CD&V waakt over de 
kwaliteit en steunt beide netten zowel financieel als materi-
eel. We organiseerden gemeentelijk busvervoer, subsidies 
voor extra personeel, extra lestijden in alle scholen, hervor-
ming van onderwijsstructuur en kinderopvang. Er was ook 
een brede waaier aan buitenschoolse activiteiten: muziek, 
theater, verkeersles, thema-uitstappen…

Respect voor jongeren

Jongeren voelen zich thuis in Riemst.Tijdens de zomerva-
kantie komen er dagelijks 150 jongeren plezier maken bij de 
speelpleinwerking en nog meer tijdens de buitenspeeldag. 
Jeugdhuis ‘De Plekker’ is de vaste stek geworden van de 
kunstacademie en van beloftevolle jonge kunstenaars. Ons 
draaiboek voor rondhangende jongeren is zelfs een positie-
ve handleiding voor heel Vlaanderen. Fuiven kan brandveilig 
en hypermodern dankzij de infrastructuurtoelage voor onze 
jeugdlokalen. We subsidieerden de jaarlijkse jeugdkampen 
van onze verenigingen en bouwden speelpleinen in elk 
dorp. De jaarlijkse rijvaardigheidscursus bereikte 600 jonge 
bestuurders!



1. Kinderopvang Ukke-Puk Herderen
2. School Genoelselderen
3. Speelpleinwerking Herderen
4. Sporthal Riemst
5. Klim- en klauterparcours sporthal Riemst
6. Vernieuwde ‘Boekerij’
7. CD&V bestuur met Minister Vandeurzen in  

dienstencentrum ‘De Linde’
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Een hart voor senioren

CD&V werkte hard om nog beter in de be-
hoeften van onze senioren te voorzien en 
baseerde zich daarvoor op een breed behoef-
tenonderzoek. Onze realisaties? Een leescafé 
in de BIB als ontmoetingsplaats, wekelijkse 
activiteiten en cursussen in het dienstencen-
trum ‘De Linde’, mantelzorg, informatie op 
maat in de seniorengids, dansnamiddagen 
en een seniorenfeest. Het nieuwe rusthuis 
Eyckendael met 63 bedden ontstond uit de 
samenwerking tussen het OCMW en de vzw.

Voor elke dag een vereniging

Voor CD&V vormen verenigingen het cement van de sa-
menleving. Riemst telt er 365, of een per dag van het jaar. 
We ondersteunen ze maximaal vanuit onze gemeentelijke 
diensten. Per jaar maken we daarvoor 300.000 euro vrij. 
Omdat verenigingen ondenkbaar zijn zonder vrijwilligers, 
houden we bovendien een tweejaarlijks dankfeest. Riemst 
is ook de muzikaalste gemeente van Vlaanderen, met ver-
enigingen aan de wereldtop. Dat vierden we met het evene-
ment “Riemst klinkt” en met ons eigen volkslied! De Boe-
kerij werd trouwens ook uitgebreid met een nieuwbouw, 
dit betekent extra boeken en multi-media die uitgeleend 
worden met de nieuwste technieken. En een polyvalente 
ruimte staat ter beschikking van de verenigingen.

Iedereen mobiel

Mensen met een handicap tellen voor CD&V volop 
mee. We stimuleerden verenigingen om hun lokalen 
toegankelijk te maken en zorgden voor meer aangepaste 
parkeerplaatsen. Er kwam een nieuwe bus voor minder 
mobiele personen en een gezondheidswandeling voor 
rolstoelgebruikers in Millen. Villa Neven en Boekerij wer-
den toegankelijk gemaakt. 

- nieuwe schoolgebouwen in Herderen en 
Genoelselderen

- subsidie voor infrastructuur schoolge-
bouwen vrij onderwijs

- kunstgrasveld voor jeugdvoetbalclubs
- kinderopvang verder uitbreiden aan de 

toenemende vraag
- verenigingen financieel blijven onder-

steunen in werking en infrastructuur
- overdekte infrastructuur voor tennisclub
- vrijwilligers blijven steunen
- extra aandacht voor muziek- en kunst-

onderwijs in Riemst
- thuiszorg ondersteunen en extra capaci-

teit creëren in rusthuizen
- meer seniorenwoningen en serviceflats 

voorzien
- fuiven weer aantrekkelijk maken in  

eigen gemeente
- sporten blijven promoten, in clubver-

band en individueel



veiligheid
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Veiligheid is een fundamenteel recht voor elke burger 
en draait om veel meer dan misdaadcijfers. Voor 
CD&V staat ook de verkeersveiligheid bovenaan op 
de agenda. De politie levert uitstekend werk, maar dat 
lukt alleen maar als de gemeente blijft investeren in 
verkeersveilige wegen, fietspaden en voetpaden. Jong 
en oud moeten in onze dorpen veilig en comfortabel 
kunnen wandelen en fietsen. 



1. Nieuw busplein Riemst 
2. Aanleg stoepen Verbindingsweg Val-Meer
3. Nieuwe rotonde Riemst
4. Aanleg fietspad Millerbeek
5. Verkeersremmende maatregelen
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3Verkeersveiligheid:  
onze topprioriteit

Het aantal verkeersongevallen is in onze gemeente met 
20 procent gedaald. CD&V wil blijven investeren in de 
veiligheid van onze stoepen en straten. De Politiezone 
Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft de minste ongevallen per 
1000 inwoners, maar elk ongeval is er één teveel. Elk jaar 
laten we 2,5 kilometer nieuwe voetpaden aanlegen in onze 
dorpen, een jaarlijkse investering van 250.000 Euro en goed 
voor meer dan 20km. We laten de snelheid deskundig me-
ten en nemen waar nodig snelheidsremmende maatregelen 
of plaatsen snelheidsinformatieborden. Tussen Millen en 
Riemst kwam er een nieuw fietspad.

Rotonde Riemst

De rotonde in Riemst bewijst dat het CD&V menens 
is met onze verkeersveiligheid. De dorpskern van 
Riemst en de schoolomgeving ondergingen een heuse 
metamorfose. Ook andere gevaarlijke gewestwegen, 
zoals de bocht in Vlijtingen, werden veiliger en moder-
ner ingericht.



ACTie-
PUNTeN

- verkeersveiligheid blijft topprioriteit
- blijven investeren in stoepenplan 
- opmaak pleinenplan en fietspadenplan
- verkeersveiligheid blijven verhogen 

door snelheidsremmende maatregelen
- snelheid op gewestwegen afremmen in 

dorpskernen langs deze gewestwegen
- verkeerslessen in scholen
- blijvende aandacht voor openbare  

veiligheid

1. Brandweerkazerne Bilzen
2. Nieuw politiekantoor zone Bilzen/Hoeselt/Riemst
3. Stoepen Pastoor Counestraat Vroenhoven
4. Vernieuwd dorpsplein Val-Meer
5. Woonzorgcentrum Eyckendael
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Nultolerantie voor drugsoverlast

Riemst heeft het eerste drugsmeldpunt 
van België. Een krachtig signaal dat CD&V 
streng en snel wil optreden tegen overlast. 
Toen Maastricht zijn coffeeshops naar de grens 
wilde verplaatsten, hebben we geprotesteerd 
en juridische acties gestart. Daardoor is de 
verplaatsing voorlopig niet doorgegaan. Dankzij 
de wietpas werd de toegang tot de coffeeshops 
zelfs verboden voor niet-Nederlanders. Maar 
de politie blijft waakzaam en houdt dagelijkse 
controles op drugsoverlast.

Ook preventie is zeer belangrijk. De gemeente 
zet samen met CAD-Limburg acties op om 
drugsgebruik te ontraden en mensen te sensibi-
liseren voor de gevaren van een verslaving.

Politie en brandweer

Politie en brandweer kunnen u voortaan een nog  
betere service bieden. Dankzij de nieuwe structuur werken 
ze op hetzelfde grondgebied, hetzelfde veiligheidsbeleid 
en een duidelijkere taakverdeling. Dat komt uw veiligheid 
alleen maar ten goede. 

 



Wonen in riemst
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Riemst telt 16200 inwoners, verdeeld over 6882 
gezinnen. We wonen op korte afstand van de grote 
centrumsteden Hasselt, Luik, Maastricht en Aken, 
maar genieten ook met volle teugen van de rust 
van het platteland. CD&V wil deze unieke troeven 
koesteren. Riemst moet een leefbare, betaalbare 
gemeente blijven met een moderne, efficiënte 
dienstverlening voor jong en oud. 

170 extra betaalbare woongelegenheden

Wonen moet betaalbaar blijven. Daarom heeft CD&V 
projecten opgestart om in alle dorpen extra woongele-
genheid te creëren. Het gaat om nieuwe appartementen, 
huur –of koopwoningen en kavels in onder meer Genoelsel-
deren, Kanne, Zussen, Vroenhoven en Membruggen. Later 
komen ook Riemst-Centrum en de andere kernen aan bod. 
Via het sociaal verhuurkantoor komen er ook 20 woningen 
op de verhuurmarkt bij. In Lafelt, Bolder en Millen worden 
privékavels ontwikkeld.

Welzijnscampus: baanbrekende zorg  
op maat

In Riemst-Centrum staat een heuse welzijnscampus in 
de steigers. Een spraakmakend voorbeeld van zorg op 
maat dat in heel Vlaanderen met belangstelling wordt 
gevolgd. Er zijn 63 rusthuisbedden en het sociaal huis met 
het dienstencentrum ‘De Linde’. Binnenkort gaat de bouw 
van veertig serviceflats van start. Er is meteen ruimte inge-
pland voor diensten zoals de mutualiteiten en het Wit-Gele 
Kruis. Woonzo begint in 2013 met de bouw van 11 aange-
paste woningen voor senioren. Kortom, de welzijnscampus 
zal senioren een gezellige thuis bieden én alle diensten en 
voorzieningen huisvesten welke hun comfort en dus hun 
levenskwaliteit verhogen. Nu is het nog een unieke combi-
natie, in de toekomst wordt het de norm.



1. Bebloemingsactie Iers-Kruisstraat Lafelt
2. Educatief wandelpad Molenbeemd Membruggen
3. Vernieuwde Kerkstraat Zichen-Zussen-Bolder
4. Wachtbekken
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Riemst 2020: een beter leefmilieu

De kwaliteit van het milieu bepaalt de kwaliteit van 
ons leven. Riemst heeft zich geëngageerd om de CO2-
uitstoot tegen 2020 drastisch te verminderen. 
We ondertekenden het Convenant of Mayors, een interna-
tionale overeenkomst tussen duizenden Europese burge-
meesters. CD&V wil alle Riemstenaars aanmoedigen om 
milieuvriendelijk en energiezuinig te leven en als gemeente-
bestuur zelf het goede voorbeeld geven. Genomen maatre-
gelen? Gebruik van ecologische materialen, energiezuinige 
verlichting,  groene energie door zonnepanelen, subsidies 
voor gebruik van ecologische materialen, openbaar groen, 
een educatief wandelpad in Molenbeemd, de turnzaal met 
strobalen bij de school van Millen en onze sporthallen wer-
den energiezuiniger door gebruik van de laaste technieken. 
Het milieu sparen is meestal ook geld besparen.

Leefbare, gezellige dorpen

In elk van onze 13 dorpen moet het goed en gezellig 
wonen zijn. Daarom hebben we pleinen en straten 
heraangelegd in Val-Meer, Riemst, Heukelom, Genoelsel-
deren, Zichen (Kerkstraat) en Vlijtingen (Sint-Albanusstraat). 
De brug van Kanne en het Roosburgmonument kregen 
een facelift, er kwamen 10 kilometer nieuwe voetpaden, 
bloemen in elke dorpskern, kunst in de straat en vlaggen 
aan de gemeentelijke gebouwen. Met de maandelijkse 
dorpsrondgangen willen we de openbare ruimte in topcon-
ditie houden. De leegstandheffing bestrijdt verwaarlozing 
en stimuleert eigenaars om hun panden te onderhouden. 
Gezellige straten en pleinen, waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten, liggen CD&V na aan het hart.
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- betaalbare woongelegenheid creëren in 
alle dorpen

- verdere realisatie van verkavelingen Wilder 
in Vroenhoven, De Moult fase II in Zussen, 
‘Achter de Hove’ in Kanne

- uitvoeren van ontwikkeling Riemst- 
Centrum met bijkomende woongelegen-
heid en handelsruimte

- stimuli aanreiken om bestaande  
woningen op te knappen

- aanpak leegstand en verloedering van 
privé-panden

- wateroverlast aanpakken op de nog  
resterende pijnpunten

- klimaatdoelstellingen behalen tegen 2020

Weg met wateroverlast

De voorbije jaren hebben we de problemen door water-
overlast kunnen indijken. CD&V wil nog meer inspan-
ningen leveren. We beschikken over ongeveer 20 wacht-
bekkens en meer dan 5km grasstroken. De grootschalige 
werken aan de Millerbeek (tussen Millen en Riemst) en 
de ingrepen in Val-Meer, Membruggen, Genoelselderen 
en Bolder zullen de waterveiligheid verder verbeteren. De 
komende jaren willen we de resterende probleemsituaties 
aanpakken door strategisch gelegen gronden aan te kopen. 

Beschermde gebouwen

CD&V wil het mooie erfgoed van onze gemeente koes-
teren. De renovatie van beschermde gebouwen kan veel 
geld kosten. Daarom willen we de eigenaars gemeentelijke 
renovatiepremies geven. 



Werken: landbouw en economie
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Riemst heeft 937 zelfstandigen in hoofdberoep en 
meer dan 450 in bijberoep. Of, per sector, 223 in de 
landbouw, 361 in de nijverheid, 465 in de handel 
en 268 in vrije beroepen. Ondanks deze cijfers blijft 
Riemst vooral een plattelandsgemeente en werken 
de meeste inwoners buiten ons grondgebied. Onze 
landbouw verzoent economische bedrijvigheid met 
behoud van het landschap. Maar ook in andere 
sectoren maakt CD&V werk van een duurzaam 
economisch beleid. Riemst moet nog aantrekkelijker 
worden, zowel voor KMO’s en vrije beroepen als voor 
landbouwers en toeristen. 

Ruimte om te ondernemen

Intussen worden er ook uitvoeringsplannen opgemaakt 
om de handelsperimeter op de N79 van Millen naar 
Maastricht vast te leggen. Zo willen we de bestaande 
handelszaken rechtszekerheid bieden en perspectieven op 
uitbreiding.  Andere zonevreemde bedrijven kregen rechts-
zekerheid door het BPA Zonevreemde bedrijven.

Loket lokale economie

Onze zelfstandigen zijn tevreden over het loket lokale 
economie. Bij een recente, onafhankelijke screening 
scoorde de dienst uitstekend. Landbouwers en onder-
nemers beschikken dus over een aanspreekpunt waar ze 
met al hun vragen terecht kunnen. We stimuleerden onze 
bedrijven ook met acties zoals “Met belgerinkel naar de 
winkel”, het buurtwinkelproject, “Stunten met Stoemp”, 
netwerk-events voor ondernemers en “Riemster bedrijven 
in de kijker”.



Werken: landbouw en economie

1. Wijnkasteel Genoelselderen
2. Brug Kanne
3. Landschap Riemst
4. Grotten Kanne
5. Brug Vroenhoven

ACTie-
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Het mergelland van Vlaanderen

Met 25.000 overnachtingen per jaar zijn we een toeris-
tische topper in Haspengouw. De toeristische promotie 
van Riemst als mergelland mist haar effect niet. De 
mergelgrotten zijn bovendien niet de enige troef. Ook het 
wijnkasteel van Genoelselderen lokt tal van bezoekers (en 
wijnkenners!) en is een populaire filmlocatie. Binnenkort 
gaan de opnames van de tv-reeks Zuidflank van start. Ook 
onze wandel- en fietsroutes en de uitstekende service in 
onze hotels, verblijfshoeves, B&B’s en eethuizen maken 
Riemst geliefd bij bezoekers. 

100 evenementen per jaar

Onze verenigingen organiseren meer dan 100 eve-
nementen per jaar. CD&V wil de vrijwilligers die zich 
hiervoor inzetten, volop steunen met een evenementen-
loket. De gemeente neemt ook zelf initiatieven om Riemst 
op de kaart te zetten, bij de inwoners en in de regio. Denk 
bijvoorbeeld aan de nieuwjaarsreceptie voor de inwoners,  
’t Kanne literair, Riemst klinkt, de sporteltoer en de start van 
de Eneco Tour.

ACTiePUNTeN

- Acties organiseren met ondernemers
- uitbreiding bedrijventerrein Tongeren-

Oost mogelijk maken in Riemst
- Evenementen organiseren om Riemst te 

promoten, met minimale kosten voor de 
gemeentekas

- Ondersteuning plaatselijke evenementen
- Evenwicht tussen landbouw en natuur 

behouden
- Mergelgroeven nog meer uitspelen als 

toeristische troef
- Initiatieven om streekproducten te  

promoten via horeca
- Initiatieven ondersteunen in nieuwe 

Brug Vroenhoven



VOS Mark
Lijsttrekker

1 ONCLIN
Rachelle

5

LOYENS
Mieke

13

NIJS
Jessica

3

KuYPERS
Marie-Paule

11

RENKENS 
Davy

7

PAuLY
Marina

2

MONARD
Jeaninne

10

GERARDS
Sabine

6

NEVEN
Peter

4

SPITS
Norbert
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EYKEN
Mathieu

8 SLANGEN
Anja
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JACKERS  
Maria

21DEBAY
Miet

19

SCHEPERS
Frank

15

CILISSEN
Bert

23

THYS-REYNAERTS  
Daniëlle

18

NICOLAES
Jean

14

BAMPS
Christian

22

STASSEN
Leentje

20

L’HOËST
Joël

16

KERSTEN
Guy

24 ONCLIN
Katja

25

KANDIDAAT 
PROVINCIERAAD

SMETS
Frank

17



1 VOS Mark
2 PAULY Marina
3 NIJS Jessica
4 NEVEN Peter 
5 ONCLIN Rachelle
6 GERARDS Sabine
7 RENKENS Davy
8 EYCKEN Mathieu
9 SLANGEN Anja
10 MONARD Jeannine
11 KUYPERS Marie-Paule 
12 SPITS Norbert

Uw stem is altijd geldig zolang u op één lijst blijft. 
U mag dus gerust voor meerdere kandidaten  
stemmen, dan heeft iedereen een volledige stem.

13 LOYENS Mieke
14 NICOLAES Jean
15 SCHEPERS Frank
16 L’HOËST Joël
17 SMETS Frank
18 THYS-REYNAERTS Daniëlle 

19 DEBAY Miet
20 STASSEN Leentje
21 JACKERS Maria 
22 BAMPS Christian
23 CILISSEN Bert
24 KERSTEN Guy 
25 ONCLIN Katja
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Onze kandidaat voor de provincieraad is 
Frank Smets, 2de plaats.

www.hiervooru.be


