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Beste Riemstenaar, 

Hier voor U. Vandaag meer dan ooit. Wij willen het voortouw nemen in initiatieven die 
de veerkracht van onze inwoners en verenigingen versterkt. Als vooruitziende bestuur-
ders willen wij in onze gemeente met een dynamisch dorpenbeleid de uitdagingen van 
vandaag en morgen aanpakken. De inwoners zijn daarbij onze eerste partners!

In 2012 gaf u de kandidatenploeg van CD&V Riemst het vertrouwen om verder te 
bouwen aan een gemeente waar het goed is om te wonen, te werken en te leven. Met 
een sterk engagement en een groot hart voor onze gemeente heeft onze enthousiaste 
ploeg Riemst gemoderniseerd.  

Met een mooie financiële reserve hebben we de toekomst van onze gemeente veilig-
gesteld. Zo kunnen we blijven vooruitgaan en innoveren, met respect voor ons rijke 
verleden. We investeren in mensen en bouwen met het oog op de toekomst. Zo willen 
we dat elke Riemstenaar levenslang in zijn eigen gemeente blijft wonen.

Alle oplossingen die de overheid aandraagt voor een veranderende samenleving, 
belanden uiteindelijk in de buurten, wijken en dorpen. Daar vindt in de praktijk de 
echte verandering plaats. In ons verkiezingsprogramma kan u lezen hoe wij samen 
met u die veranderingen willen aanpakken en vormgeven. Het draait niet om  
systemen, maar om u! Ons volledige verkiezingsprogramma kan u opvragen bij 
onze kandidaten of raadplegen op riemst.cdenv.be. 

Met 16 vertrouwde en 9 nieuwe gezichten vragen wij opnieuw uw stem en 
steun! Onze kandidaten zijn gemiddeld 43 jaar en hebben samen 173 jaar  
bestuurservaring. Sterke, gedreven kandidaten die uw vertrouwen waard zijn. 
Met dit team ben ik graag opnieuw zes jaar hier voor u!

Namens het CD&V-team.

Mark Vos
Burgemeester / lijsttrekker
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Kleine initiatieven kunnen een grote 

dynamiek op gang brengen. Daarom 

wil CD&V Riemst samen met u zorgen 

voor morgen.  Nu inrichten en bouwen 

met het oog op de toekomst. Een 

woonbeleid op maat van elk dorp. 

Inzetten op hernieuwbare energie en 

een propere en groene buurt.  Met 

een zuinig bestuur en moderne dienst-

verlening gaan we opnieuw voor een 

belastingverlaging. 

ONDER DE KERKTOREN, MET 
DE STAD IN DE ACHTERTUIN

Ontmoetingsplek en groen  
in elk dorp

CD&V Riemst investeert voluit in de dertien dorpen. Na 
de dorpspleinen in Herderen, Heukelom, Membruggen, 
Val-Meer, Vroenhoven, Zichen en Zussen, maken we 
werk van een gezellige en groene ontmoetingsplek in 
Genoelselderen, Kanne en Vlijtingen. We verfraaien de 
toegangswegen met bloemen en meer groen, zorgen 
voor toegankelijke voetpaden en ijveren voor groene 
voortuinen. Daarnaast blijven we ook de straten herinrich-
ten en de wijken opwaarderen.

Offensief tegen zwerfvuil 

Met het offensief tegen zwerfvuil betrekken we inwoners en ver-
enigingen bij het proper houden van onze dorpen. Wie het goede 
voorbeeld geeft, en Riemst mee zwerfvuilvrij houdt, willen we 
belonen. CD&V Riemst wil slimmer handhaven door de inzet van 
mobiele camera’s en veroorzakers strenger bestraffen.

1. Mgr. Trudo Jansplein Zussen
2. Sluikstort opruimen

•  49 jaar, woont in  
Zichen-Zussen-Bolder

•  Deeltijds coördinator Interreg 
programma Euregio Maas-Rijn bij 
de Provincie Limburg NL  

•  Burgemeester Riemst
•  238 gemeenteraden, 860 sche-

pencolleges, 1.500 huwelijken of 
jubilea, 3.000 activiteiten van  
verenigingen en ontelbare werk-
vergaderingen.

De modernste plattelands-
gemeente waar iedereen 
zich thuis voelt

“De afgelopen 6 jaar heb ik me 
met heel veel plezier ingezet voor 
alle Riemstenaren. Samen met 
een ijzersterk CD&V-team en alle 
medewerkers hebben we Riemst 
op de weg vooruit gezet. De 
verbondenheid in onze gemeente 
geeft me als burgemeester de 
energie om samen met onze 
ploeg ook gedurende de volgende 
6 jaar onderweg te zijn voor u. 
Niet stil zitten, maar goed voor-
bereid zijn op de toekomst. Dat is 
onze missie. Samen met én voor 
u, werken we aan de leefbaar-
heid van onze gemeente. We 
bouwen samen aan een modern 
Riemst waar iedereen zich thuis 
en welkom voelt. Omdat het 
geheel meer is dan de som van de 
delen.”

1 MARK 
VOS
Burgemeester

LIJSTTREKKER
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Snel interventieteam

Voor CD&V Riemst is het kwalitatief onderhoud van voet- en 
fietspaden, groenvoorzieningen, rioleringen of begraafplaatsen een 
prioriteit. Via een snel interventieteam willen we dringende meldin-
gen meteen aanpakken.

Thuis in het dorp

De gemeente is de regisseur van het lokaal woonbeleid. 
CD&V Riemst gaat voor kwaliteitsvolle en betaalbare wonin-
gen voor iedereen en op maat van elk dorp. Het karakter en de 
leefbaarheid van onze dorpen willen we maximaal behouden: 
een actief verenigingsleven, voldoende basisvoorzieningen en 
recreatieruimte. Voor jonge gezinnen willen we een aantrekke-
lijke gemeente zijn met voldoende kinderopvang, een school 
en een speelplek in elk dorp. We zijn ook voorstander van 
kleinschalige zorgvoorzieningen of serviceflats in onze dorpen. 
Daarnaast blijven we onderzoeken hoe we onze visie op 
wonen en handel betaalbaar kunnen realiseren, zodat ook se-
nioren en jongeren voldoende woonaanbod vinden in Riemst.

1. Groene begraafplaats Zussen
2. Kerkhof Membruggen 
3. Speeltuin Herderen
4. Elektrische laadpaal Statieplein Kanne
5. Waterburcht Millen
6. Sint-Apolloniakapel Genoelselderen1
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Mergelland van de wereld?

Voor CD&V Riemst blijft het beheer van de mergelgroeven een 
prioriteit. Het ondergronds gangenstelsel en de bovengrondse 
mergelpanden zijn uniek in Vlaanderen en moeten we koesteren en 
beschermen. Samen met de Sint-Pietersberg in Maastricht willen 
we dit unieke landschap laten opnemen op de UNESCO Werel-
derfgoedlijst. Met belevingsvolle initiatieven willen we dit unieke 
karakter blijven uitdragen. Er is geïnvesteerd in de beveiliging van 
de toeristische mergelgroeven van Kanne en Zichen. Samen met 
de Vlaamse overheid werken we aan een betaalbare oplossing om 
ontstabiele mergelgroeven in woongebieden te stabiliseren. 
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•  60 jaar
•  Gehuwd met Jos Coenegrachts 
•  Mama van Bart en Tine, oma van 

Toon
•  Actief in het verenigingsleven o.a. 

als voorzitter van Carnavalesk 
Groot Riemst

•  Schepen van Cultuur, Welzijn en 
Communicatie sinds 2001

•  Werkte voorheen als kwaliteitscoör-
dinator en ombudspersoon in de 
zorgsector

Een veilige en kleurrijke  
woonomgeving

“Bruisende dorpen waar het aan-
genaam vertoeven is, waar onze 
kinderen en jongeren kansen krijgen 
op een mooie toekomst, waar er zorg 
en aandacht is voor onze ouderen, 
waar respectvol wordt omgegaan met 
natuur en bedrijvigheid. Dat is een 
boeiende uitdaging, elke dag opnieuw. 
Met veel gedrevenheid, een ruime 
ervaring als OCMW-voorzitter en 
schepen en met de zorgzaamheid van 
elke moeder en oma wil ik me daar 
voor blijven inzetten.” 

•  31 jaar
•  Samenwonend en papa
•  Teamleader bij BOSE 
•  Gemeenteraadslid
•  Raad van Bestuur Inter-Media, 

Politieraad, en lid van de 
Verkeerscommissie

•  Voetbalspeler bij Vlijtingen VV (7 
jaar)

•  Actief in verschillende verenigingen 

Ambitieus, kritisch,  
goedlachs en sociaal 

“Graag wil ik me als jonge kandidaat 
voluit inzetten om voor deze gemeente 
iets te betekenen. In elk dorp wil ik 
gaan voor het beste antwoord op een 
probleem of een fris nieuw initiatief, 
zodat we de leefbaarheid van onze dor-
pen verder versterken. Met een frisse, 
jeugdige blik wil ik het beleid mee vorm 
geven. Opkomen voor onze jongeren, 
de jeugd begeleiden en het sport- en 
verenigingsleven ondersteunen! Ik 
weet dat niet alles mogelijk is, maar ik 
wil de mensen helpen waar het kan, 
met eerlijke feedback als het niet lukt.”

•  23 jaar
•  In een gelukkige relatie met Robby 

Voets
•  Fiere dochter van Eric Mulleners en 

Annick Streel 
•  Werkt als zorgkundige op dienst De 

Wijngaard in WZC St-Fransiscus 
Tongeren

Inzet en respect voor de 
jonge en oudere medemens 

“Als kind heb ik thuis altijd meegekre-
gen dat we respect moeten hebben 
voor elkaar en elkaar helpen wanneer 
het nodig is. Het zit in onze genen, wij 
werken allemaal in de zorgsector. Mijn 
engagement voor Riemst? Ik wil er zijn 
voor de Riemstenaren, door naar hen te 
luisteren en mijn steentje bij te dragen 
aan verenigingen die iets organiseren 
in Riemst. Ik geniet ervan te zien hoe 
de buurt bij ons in de Heiligestraat sa-
menhangt, hoe ze elkaar helpen, plezier 
maken en soms ook wel eens een 
traantje laten. Dat warme buurtgevoel 
wil ik mee aanwakkeren in Riemst, 
zodat iedereen zich er kan en mag thuis 
voelen.”

Groeien naar een duurzaam Riemst

Elke Riemstenaar kan meewerken aan een duurzaam en 
klimaatneutraal Riemst. We stemmen ons beleid af op de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die door de Verenigde 
Naties zijn vastgelegd. Tegen 2030 verminderen we de CO2-
uitstoot met 40 procent. Daarom neemt CD&V Riemst het 
voortouw in participatieprojecten waarbij inwoners kunnen in-
vesteren in zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, daken 
van bedrijven of parochiezalen. In ruil krijgen ze een korting op 
hun energiefactuur. We zijn voor windenergie, zolang dit leef-
baar blijft voor onze inwoners en het mooie open landschap zo 
veel mogelijk gevrijwaard blijft.  We bevorderen de biodiversi-
teit, investeren in ledverlichting en vergroenen het wagenpark 
van de gemeente en onze inwoners. We organiseren een 
project rond auto- en fietsdelen en informeren (ver)bouwers 
over hoe ze energiezuinig en ecologisch kunnen (ver)bouwen.

2 LAURA  
MULLENERS
Herderen

3 MARINA  
PAULY
Zichen-Zussen-Bolder

4 PETER  
NEVEN
Riemst-Heukelom



> De juiste boom op de juiste plaats: onderhoudsvriendelijke 
groenvoorzieningen die niet hinderlijk zijn. 

> Met een premie de aankoop en renovatie van bestaand patri-
monium aanmoedigen en een renovatiecoach ter beschikking 
stellen.

> De bestrijding van erosie en wateroverlast blijft een prioriteit.

> Een betere busverbinding vanuit alle dorpen naar aangrenzende 
gemeenten en het behoud van de belbussen.

> De aanplant van meer (hoogstam)bomen.

> De bescherming van de das, grauwe gors, korfslak, bij en vleer-
muis.

> We zetten in op het welzijn van alle dieren in onze gemeente en 
passen dan ook een streng beleid tegen verwaarlozing toe.

> Een hondenlosloopweide en hondenpoepvuilnisbakken.

> Een toekomstvisie voor onze kerken met een zinvolle neven- of 
herbestemming.

> De huidige begraafplaatsen omvormen tot parkbegraafplaatsen 
met een afscheidszone die overdekt is.

> Een nieuwe belastingsverlaging wordt onderzocht.

HIER GAAN  
WE OOK VOOR:

•  48 jaar
•  Echtgenote van Wilfried Jackers en 

mama van Michiel
•  Secretaresse in een dokterspraktijk
•  Actief bij verschillende fietsclubs: 

KRK Zichen, Valdriens Val-Meer 
en de Fluitende Sepappen van 
Rosmeer. 

•  In het verleden ook actief in toneel-
groep en muziekvereniging

Positieve doorzetter

“Ik ben zeer gedreven en heb een 
luisterend oor voor degene die het 
nodig heeft. Zelf hou ik veel van sport 
en vind ik gezondheid belangrijk.  Een 
sportieve gemeente is voor mij een 
gezonde en gelukkige gemeente. 
Daarnaast wil ik me inzetten om initi-
atieven te ontwikkelen die ervoor zor-
gen dat onze senioren kunnen blijven 
deelnemen aan onze samenleving. 
Onze mooie gemeente voor onze 
kinderen, onze ouders en onszelf, zo 
fijn mogelijk houden en waar nodig 
verbeteren, is mijn ambitie!”

•  47 jaar
•  Getrouwd met Marc Judong,  

mama van Pieter-Jan (16 jaar)
•  Juf van de vijfde klas en afdelings-

verantwoordelijke in VBS Den Dries 
Zichen-Bolder 

•  Gemeente- en politieraadslid
• Voorzitster en actrice van de toneel-

kring Kunst en Vermaak Zussen
• Speelt klarinet bij de Koninklijke 

Harmonie Vreugd in Deugd
• Kookmoeder tijdens het muziek-

kamp van Jeugd Vreugd in Deugd 

Sociaal, toegewijd,  
zorgzaam en gedreven

“Als juf ben ik dagelijks bezig met kin-
deren en hun opvoeding. Deze thema’s 
liggen me dus nauw aan het hart. Ik 
zet me in voor een goede opvoeding, 
uitstekend onderwijs en groeikansen 
voor ‘alle’ kinderen. Want de jeugd is 
de toekomst! Ik wil graag een luiste-
rend oor zijn voor jong en oud: samen 
naar oplossingen zoeken, verenigingen 
versterken en het ‘samen’leven in 
onze dorpen bevorderen. De oudere 
zorgvrager moet zolang mogelijk thuis 
kunnen wonen, in de eigen vertrouwde 
omgeving.”

•  47 jaar
•  Vrijgezel
•  Zoon van mama Mia Beusen en 

papa André L’Hoëst (†)
•  Commerciële projectmanager bij de 

firma Louis Stevens & co nv
•  Gemeenteraadslid, lid van de Raad 

van Bestuur Interenerga en De 
Watergroep

•  Voorzitter Standard de Liège - sup-
portersclub Mergelboys VZW 

•  Secretaris VZW Patronaat

Geen woorden maar daden!

“De voorbije jaren was ik aanwezig 
op heel wat evenementen in onze 
gemeente en had ik talloze warme con-
tacten. Ons verenigingsleven zorgt voor 
verbondenheid in onze dorpen tussen 
jong en oud. Het is voor mij het ideale 
medicijn tegen verzuring en vereenza-
ming. Onze vrijwilligers verdienen onze 
waardering, elke dag. Daarom vind ik 
het belangrijk dat zij zowel op financiële 
als logistieke steun van de gemeente 
kunnen blijven rekenen. Zo kunnen zij 
mensen blijven samenbrengen in veilige 
en optimale omstandigheden. Dat is 
mijn engagement, waar ik voluit voor ga! 
Zo kan iedereen zich hier thuis voelen!”

•  38 jaar
•  Partner van Miet Debay
•   Zoon van Jean Renkens en Maria 

Krouwel
•   Leerkracht en oprichter sociale 

projecten Riemst
•   Gemeenteraadslid, politieraadslid, 

Bestuurder IGL en Kleine Landei-
gendom

•  Voorzitter Vlamo Riemst en CV Sjut 
In Kanne en lid van verschillende 
socio-culturele verenigingen

Heerlijk veelzijdig met sterke 
gedrevenheid voor onze 
inwoners

“Iedere dag ben ik er meer van over-
tuigd dat we mensen een concreet 
zorgaanbod moeten kunnen geven, op 
maat van elk individu. Ook onze jon-
geren moeten de groeikansen krijgen 
om in een gemeente op te groeien 
waarin ze mogen openbloeien. De 
gemeente kan en moet hier mee voor 
zorgen. Daarnaast is het belangrijk 
dat mensen uit alle deelgemeenten 
kunnen rekenen op een basisdienst-
verlening en dat de verenigingen 
waarin zij deelnemen ook voldoende 
steun krijgen.” 

•  30 jaar
•  Partner van Dieter 
•  Dochter van Arno en Emma  

Jackers-Coenegrachts
•  Leerkracht natuurwetenschappen in 

het buitengewoon onderwijs
•  Lid van verschillende sportvereni-

gingen in Riemst: M-Fit Herderen en 
Ringside Riemst 

Geduldig, hart op de tong, 
gedreven, dierenvriend en oog 
voor gezondheid en natuur

“Ik groeide op in Val-Meer, op de boer-
derij van mijn ouders. Daar ontstond 
mijn passie voor natuur en paarden. 
Die passie voor de natuur geef ik graag 
door aan mijn leerlingen. Samen met 
mijn partner renoveerde ik een hoeve 
in Millen, een prachtig dorp,  waar ik 
tot rust kom. Ik zet me graag in voor 
andere mensen, ben geduldig en 
gedreven. 
Daarom wil ik graag  mijn steentje 
bijdragen in het beleid van Riemst.
Vooral onderwijs, gezonde voeding, 
landbouw, dierenwelzijn en sport liggen 
mij nauw aan het hart.”
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1. Dreef in Lafelt
2. Molenbeemd Membruggen
3. Sint-Genovevakerk Zussel

7 JOËL  
L’HOËST
Zichen-Zussen-Bolder

5 ANJA  
HULS
Val-Meer

6 ANJA  
SLANGEN
Riemst-Heukelom

8 DAVY  
RENKENS
Kanne

9 ANN-PAULE  
JACKERS
Millen
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LEUKE WEETJES 
OVER RIEMST  

2013-2018

35 
extra  

rusthuisbedden  
(ook voor personen 

met dementie)

11  
huurwoningen voor 

senioren 

  32 
assistentie- 

woningen

79 
nieuwe sociale  

woongelegenheden

202 
extra  

bouwgronden

 

Schuld afgebouwd 
met

 
Algemene belasting 

afgeschaft t.w.v.

Aanvullende personen- 
belasting verlaagd 

 

9%   8%

20% 

€ 55



RIEMST  
GENIET

Het verenigingsleven brengt de 

mensen in onze dorpen bij elkaar, 

daarom blijven wij de 365 verenigin-

gen ondersteunen in hun werking en 

infrastructuur. Het houden en aantrek-

ken van jonge gezinnen met kinderen 

blijft een van de speerpunten van het 

CD&V-beleid. Inzetten op levenslang 

thuiswonen wordt de uitdaging voor 

de toekomst. Dorpen en mensen ver-

binden, daar gaan we voor.  Samen is 

onze kracht!

EEN GEMEENTE WAAR 
IEDEREEN ZICH THUIS VOELT

Bewegen is gezond

We willen onze inwoners aan het bewegen krijgen door 
bestaande initiatieven te verbinden en nieuwe initiatieven 
te starten: plogging (al joggend zwerfvuil ruimen), een 
wekelijkse anti-stresswandeling, een jaarlijkse loop- en 
fietswedstrijd, een wandelhappening en een fotozoek-
tocht met de fiets.

Levenslang thuis wonen 

Ouderen en mensen die hulp nodig hebben, wonen graag zo lang 
mogelijk in hun vertrouwde omgeving. Samen met de gemeente, 
het Sociaal Huis, buurtbewoners, verenigingen en lokale orga-
nisaties wil CD&V Riemst een buurtzorgnetwerk ontwikkelen. 
Via een vrijwilligersplatform brengen we mensen met elkaar in 
contact. Daarnaast blijven we senioren aanmoedigen om te kiezen 
voor mantelzorg en maken we werk van ontmoetingsdagen voor 
80-plussers. 

Doe alsof je thuis bent

We bekijken in welke dorpen het wenselijk is om een kleinschalige 
ontmoetingsruimte in te richten voor ouderen die geen nood heb-
ben aan dagopvang, maar wel behoefte aan gezelschap. Begin 
2019 opent de dagopvang in Woonzorgcentrum Eyckendael. CD&V 
Riemst pleit ook voor  tijdelijke nachtopvang en een open vrije 
tijdsaanbod voor alle senioren. 

Recht van bij de boer  

Samen met onze landbouwers willen we een project opzetten om 
biogroenten en -fruit aan te bieden aan onze inwoners. Daarnaast 
nemen we initiatieven om de producten van onze lokale boeren 
nog meer te promoten bij onze inwoners om zo de korte keten te 
stimuleren.
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1. Sportevenement
2. Dansfeest
3. Uitbreiding Welzijnscampus Riemst
4. Ajuinenveld 
5. Perenplantage
6. School ‘De Tol’ Herderen

Daar komt de Buurtkar

CD&V Riemst wil samen met het Sociaal Huis, buurtwinkels en 
landbouwers inzetten op een boodschappendienst die in de dorpen 
aanwezig is. De Buurtkar is er voor minder mobiele mensen en 
drukbezette tweeverdieners. Het concept zou op termijn moeten 
uitgroeien tot de wekelijkse buurtbabbel waar mensen gezellig 
samenkomen om te winkelen. 

Uur naschoolse sport voor alle kinderen 

Hoe blijf je fit? Door regelmatig te bewegen! Daarom investeert 
CD&V Riemst in een uur naschoolse sport voor alle kinderen. En 
terwijl zoon of dochter sport, organiseren we voor de wachtende 
ouders een andere sportactiviteit. We meten en volgen de fitheid 
van onze jongeren op.

Schoolpoort open voor verenigingen

CD&V Riemst maakt werk van een open school. De eet- of turnzaal 
wordt maximaal opengesteld voor de dorpsgemeenschap en het 
verenigingsleven, naar het voorbeeld van de scholen De Tol in 
Herderen en De Driesprong in Millen. Andersom werken we aan 
een open beleid van onze sportclubs om scholen, jeugd- en muziek-
verenigingen welkom te heten in hun sportaccomodatie. 

13 gezellige dorpen

We stimuleren de organisatie van buurtborrels, straatbarbecues en 
wijkfeesten, zodat mensen elkaar beter leren kennen. Onze 365 
verenigingen blijven we ondersteunen bij de organisatie van evene-
menten. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor jeugdfuiven. 
Meer specifiek willen we graag het aanbod aan jeugdfuiven uit-
breiden, omdat we het belangrijk vinden dat jongeren zich kunnen 
ontspannen in hun eigen buurt.
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> Uitbreiding aanbod kinderopvang met sportactiviteiten, muzie-
klessen en speelpleinwerking.

> Een toelage om de infrastructuur van elke vrije basisschool te 
verbeteren en extra zorglestijden in elke dorpschool.

> Volwassenenonderwijs, boodschappendienst, minder mobielen 
centrale via Dienstencentrum De Linde.

> Boekpooling voor mensen die minder mobiel zijn, klasbezoeken 
aan De Boekerij en uitbreiding bibliotheekcollectie.

> Jongerenparticipatie en kindvriendelijkheid doorheen heel het 
beleid.

> Uitbouw van de Culturodroom als ontmoetingsplaats voor jonge-
ren.

> Taaluitwisselingsprojecten voor de leerlingen en een speelplek 
per dorp. 

> Een sportaanbod voor elke leeftijd en gezondheidsinitiatieven 
voor senioren.

> Uitbouw Zaal ’t Paenhuys tot een centrale, goed uitgeruste zaal 
voor alle verenigingen.

> Versterking samenwerking Academie Voeren-Riemst en promo-
tie van de Muzikaalste gemeente van Vlaanderen.

> Het Sociaal Huis als lokaal zorgaanspreekpunt, open huis  en 
wegwijzer in premies en tegemoetkomingen.

> Samenwerking Voedselbank en meubel- en kledingcentrales 
voor kansarmen.

> Toegankelijkheid in al haar facetten en uitbreiding thuiszorgaan-
bod naar mensen met een beperking.

> Initiatieven om jongeren te behoeden van gehoorschade bij 
fuiven en festivals.

HIER GAAN  
WE OOK VOOR:

•  37 jaar 
• Gehuwd met Ronald Coenegrachts
• Mama van Lore en Senne
• Consulent bij ziekenfonds
• Gemeenteraadslid - afgevaardigde 

gemeente Riemst in directiecomité 
Woonzo

• Lid van Ouderraad Vlijtingen

Enthousiast, sociaal en 
vriendelijk met het hart op 
de tong

“Mijn gezin en mijn familie zijn het 
belangrijkste in mijn leven en daarom 
wil ik actief meewerken aan de toe-
komst van onze gemeente. Door mijn 
job kom ik dagelijks in contact met 
de inwoners van Riemst: zowel jong 
als oud, zieke als gezonde mensen, 
mantelzorgers als zorgbehoevende 
mensen. Deze ervaringen wil ik ge-
bruiken om ons beleid nog beter aan 
te passen aan de echte noden van de 
Riemstenaren.”

• 35 jaar
• Samenwonend met Vera Hermans
• Papa van Marie-Julie
• Zaakvoerder bij Microcom Tongeren
• OCMW-raadslid
• Engagement in het verenigingsleven: 

- Bestuurslid Carnavalesk Riemst
 - Voorzitter Lichtstoet Vlijtingen VZW
 - Voorzitter KV Albanus 3 & CV De
     sjoemelere
 - Commissaris FEN Vlaanderen
 - Bestuurslid Verenigd Vlijtingen 
   ‘Kerstmarkt’
 - Bestuurslid KWB Vlijtingen
 - Oud-leiding KLJ Vlijtingen

Sterk geëngageerd  
manusje-van-alles

“Vanuit de politiek kan je elke dag 
het verschil maken. Het was voor mij 
dan ook een kleine stap om me te 
engageren om mee te schrijven aan het 
toekomstverhaal van onze gemeente 
dat CD&V Riemst voor ogen heeft. 
Mijn beroepservaring wil ik gebruiken 
om Riemst uit te bouwen tot een 
moderne gemeente, met hedendaagse 
voorzieningen en een uitstekende 
dienstverlening voor iedereen.”

• 70 jaar
• Gehuwd met Truda Moors, stief-

vader van Stijn en Jenny Michiels- 
De Vleeschauwer en fiere opa van 
Isabeau 

• Voormalig consulent ziekenfonds CM 
Limburg

• Gemeenteraadslid
• Geëngageerde vrijwilliger bij verschil-

lende organisaties (zangkoor, Kerk-
raad, Samana, Parochiaal Centrum, 
coördinator Kom op tegen Kanker, ...)

De kerk in het midden houden 
waar iedereen zich thuis voelt

“Vanuit mijn job als consulent bij de CM 
en mijn persoonlijk engagement heb ik 
mij altijd dienstbaar opgesteld voor an-
deren. Men noemt mij een bescheiden 
manusje-van-alles omwille van het vele 
vrijwilligerswerk dat ik met hart en ziel 
doe. Als laatbloeier in de politiek waren 
de voorbije 6 jaren heel verrijkend en 
kon ik voor heel wat mensen het ver-
schil maken, in kleine dagdagelijkse za-
ken. Ik wil mij daarom blijven engageren 
en werken aan het Riemst van morgen, 
voor uw en mijn nageslacht. Met 13 
kerken als symbool voor onze dorpen 
en het verenigingsleven dat mensen 
samenbrengt.”

• 35 jaar
• Samenwonend met Joeri
• Senior IT Project Manager bij Med-

tronic
• Gemeente- en OCMW-raadslid, 

lid van de Raad van Bestuur van 
Begralim (Grauwzusters) en van 
Limburg.net

Vooruitzien en knopen  
doorhakken

“Als IT Manager in een internationaal 
bedrijf ben ik veel onderweg. Maar 
thuis in Vroenhoven geniet ik van het 
hechte dorpsleven op het platteland, 
met mijn 2 paarden en 2 honden! Voor 
mij is Riemst echt de beste plek om 
te wonen: landelijk, veel ruimte, be-
taalbaar, goede faciliteiten en op een 
steenworp van enkele grote steden. 
Ik verhuis dus nooit! Besturen is voor 
mij vooruitzien, je verantwoordelijk-
heid nemen, moeilijke discussies dur-
ven aangaan en knopen doorhakken. 
Met mijn ervaring in het bedrijfsleven 
wil ik graag het verdere potentieel op 
het vlak van lokale economie, wonen 
en ouderenzorg uitbouwen.”

• 30 jaar
• Gehuwd met Frank Schepers
• Mama van Giel (2,5 jaar) en Emma 

(bijna 1 jaar)
• Verpleegkundige Wit-Gele Kruis

Sociaal en zorgzaam

“Als thuisverpleegkundige hoor en 
ondervind ik veel van wat er leeft bij 
de mensen in onze gemeente. Voor-
namelijk ouderen, maar ook jongeren. 
Gezien de vergrijzing wordt het steeds 
belangrijker dat ouderen goed geor-
ganiseerde ondersteuning krijgen, om 
op die manier zo lang mogelijk thuis te 
kunnen blijven wonen. Als jonge mama 
ervaar ik ook hoe belangrijk het is om 
in eigen omgeving kwalitatieve kinder-
opvang, goed onderwijs en voldoende 
ontspanningsmogelijkheden te hebben. 
En daarvoor wil ik me graag inzetten in 
het belang van elke Riemstenaar.”

1. Kringwinkel ‘Reset’ in Riemst
2. Voetbalveld met kunstgras in Vlijtingen
3. Academie Voeren-Riemst in Zichen
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11 PHILIPPE  
GEELEN
Vlijtingen-Lafelt

10 MIEKE  
LOYENS
Vlijtingen-Lafelt

12 JEAN  
NICOLAES
Vlijtingen-Lafelt

13 RACHELLE  
ONCLIN
Vroenhoven

14 SABRINA 
SCHEPERS-
GOESSENS  
Vroenhoven

LEUKE WEETJES
OVER RIEMST  

2013-2018

AANTAL DEELNEMERS 2017:

1.165 
sportkamp

130 
speelplein/dag

500 
buitenspeeldag

271 
kinderopvang/dag

4.055 
sportactiviteiten

1.954 
multimove 3
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RIEMST  
WERKT

We wonen, leven en werken steeds 

meer grensoverschrijdend. CD&V 

Riemst wil daarom lokaal het verschil 

maken. Samen met onze landbouwers 

en handelaars zwengelen we het lokaal 

denken aan. Bedrijven krijgen in onze 

gemeente de ruimte om duurzaam te 

ondernemen. Het toerisme versterken 

we door in te zetten op de belevings-

waarde van onze unieke troeven en 

evenementen.

ONDERNEMEN IN EEN 
ONGESCHONDEN LANDSCHAP

Gezellige buurt- en boerenmarkt

Samen met de toeristische sector, marktkramers, land-
bouwers, ondernemers en handelaars wil CD&V Riemst 
buurtmarkten  in de dorpen organiseren. Zo ontstaat er 
een gevarieerd aanbod dicht bij huis. 

Extra ruimte voor bedrijven 

We ontwikkelen de volgende 5 hectare van KMO-zone Op ’t Reeck. 
Op die manier geeft CD&V Riemst de lokale bedrijven ruimte om te 
groeien. Onze ondernemers zijn belangrijk voor de tewerkstelling in 
onze gemeente, daarom verdienen ze alle steun.

Nieuwe visie op dagtoerisme Kanne

Met de opening van de nieuwe toeristische attractie ‘Fietsen 
onder de grond’ zal het aantal dagtoeristen in Kanne toenemen. 
CD&V Riemst streeft daarom naar een gezond evenwicht tussen 
dit dagtoerisme en de leefbaarheid voor de inwoners van Kanne. 
Speerpunten zijn een parkeerbeleid dat de druk uit het centrum 
wegneemt, extra fietsenstallingen en een nieuw toeristisch 
infopunt. Daarnaast maken we van de zone naast het Albertkanaal 
een aantrekkelijke wandel- en fietsboulevard waar de Riemstenaar 
kan genieten van de mooie gezellige omgeving.

Toerist in eigen gemeente 

Met de Mergelpas wil CD&V Riemst inwoners een voordeeltarief 
geven bij onze toeristische toppers of tijdens activiteiten. We 
maken ook werk van een aanbod voor onze basisscholen zodat elke 
jonge Riemstenaar onze belangrijke troeven en geschiedenis leert 
kennen.

Duurzame landschapsbouwers

Onze landbouwers zijn ook landschapsbouwers. We moedigen hen 
aan om kleine landschapselementen (hagen, bomen, …) te voorzien 
op hun percelen. Daarnaast stimuleren we land- en tuinbouwers 
om het restwater uit hun spuittoestellen te reinigen na het gebruik 
van sproeistoffen.  

4. RVK-weg in Val-Meer
5. Fietssnelweg langs Albertkanaal Kanne
6. Ambachtelijke zone ‘Op ‘t Reeck’ in Riemst
7. B&B in Zussen
8. Oogsttijd
9. Typisch open landschap met zicht op Vlijtingen

1. Erkend streekproduct ‘de grotchampignon’
2. Hoogstamboomgaard Genoelselderen 
3. Zicht op kerk Herderen 
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•  39 jaar
•  Partner van Davy Renkens
•  Dochter van Jeanny Peters en  

Jean-Marie Debay
•  Leerkracht Frans en Latijn 
•  OCMW-raadslid
•  Groot engagement: 
 - Secretaris CD&V-Riemst
 - Bestuurslid KVLV
 - Bestuurslid Samana
 - Catechiste in Genoelselderen  

- Vrijwillige lesgeefster Frans in
   Dienstencentrum De Linde 
•  Nieuwsjager voor de buurtkrant van 

HBvL 

De mens centraal!

“Ik wil mij inzetten zodat alle mensen, 
zowel jong als oud, in Riemst het goed 
hebben. Ik heb enorm veel zin om mee 
te timmeren aan de weg vooruit in 
Genoelselderen en Groot-Riemst waar 
de noden van de inwoners centraal 
staan. Mijn doelstelling: een eerlijk 
beleid, levenskwaliteit voor iedereen, 
mensen samenbrengen via het vereni-
gingsleven en een leefbaar dorp waar 
iedereen elkaar nog kent en waar een 
hecht dorpsgevoel bestaat. Graag wil 
ik deze uitdaging aangaan: positief en 
constructief!”

•  30 jaar
•  Gehuwd
•  Papa van Thobe
•  Werkt bij Fietspunt Sint-Truiden 

‘VZW De Container’ als begeleider 
van mensen met een bepaalde af-
stand tot het gewone arbeidscircuit  

•  Bestuurslid Mummerke Feest
•  Toneelgroep Schots en Scheef 

Sportief, sociaal en  
ondernemend 

“Al van kleins af aan staat de fiets 
centraal in mijn leven. De ambitie om 
ooit met de fiets mijn boterham te 
verdienen, heb ik niet volledig moeten 
opbergen. Ik werk in een Fietspunt 
als begeleider van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn 
jongeren, ouderen, personen met een 
arbeidshandicap of langdurig werklozen 
die, omdat ze een aantal competenties 
missen, vaak uit de boot vallen bij 
sollicitaties. In het Fietspunt vormen 
wij hen tot fietsenmaker. Net daarom 
moeten wij blijven inzetten op lokale 
tewerkstelling, want iedereen verdient 
arbeidskansen. Leren van elkaar dat 
brengt mensen samen!”

•  69 jaar 
•  Gehuwd met Pierre Thys 
•  Mama van An en Peter, trotse oma 

van Eva 
•  Werkte voorheen als medisch  

secretaresse 
•  Engagement in het verenigingsleven: 
 - penningmeester Samana Zieken
   zorg
 - cultuurraad
 - GOGRI (Geschied en oudheidkun
   dig genootschap Riemst)
 - CD&V Vrouw en Maatschappij
 - Provinciale Seniorenraad 

Een lans breken voor senioren

“De zorg voor mensen met een beper-
king, zorgbehoevenden en 60-plussers 
ligt mij nauw aan het hart! Ik ijver voor 
een tweesporenbeleid waarbij onze 
senioren liefst levenslang thuis kunnen 
wonen, maar waar er ook opvang mo-
gelijk is als zij hulpbehoevend worden. 
We doen dit in Riemst al, maar door de 
toenemende vergrijzing blijven de uitda-
gingen groot. We moeten hier klaar voor 
zijn en daarvoor wil ik mij engageren.”

HIER GAAN  
WE OOK VOOR:

> Een toelage voor de uitbating/vestiging van een buurtwinkel, 
initiatieven rond winkelen voor minder mobielen en online win-
kelen.

> Ondersteuning van het nieuwe wijkwerken (PWA) om werklo-
zen een  springplank naar een job aan te bieden.

> Teeltvrije eenmeterstroken langs alle wegen.

> Hedendaagse landbouw met bijzondere aandacht voor integraal 
waterbeheer, hernieuwbare energie en innovatie 

> Aantrekkelijke arrangementen voor onze logies.

> Leuke wandelroutes doorheen onze dorpen en natuurgebieden.

> Nieuwe evenementen die het toeristisch aanbod versterken.

> Ondersteuning van onze landbouwers, handelaars en onderne-
mers via het plattelandsloket.

1. Visverwerkingsbedrijf 
2. Start BinckBank Tour Vroenhoven 
3. Iers-Kruis ter herdenking van de Slag van Lafelt
4. Landbouwer in actie in Val-Meer
5. Wijnkasteel Genoelselderen
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15 MIET  
DEBAY
Genoelselderen

17 DANIELLE  
REYNAERTS
Membruggen

16 SCOTT  
MERTENS
Membruggen

LEUKE WEETJES
OVER RIEMST  

2013-2018

20 
hectare 
KMO-zone

1.410 
zelfstandigen

181 
landbouwbedrijven

26 
logies

25.297 
overnachtingen  
per jaar 

62.000 
bezoekers

attracties per jaar

1



•  56 jaar
•  Gehuwd met Sonia Reynders
•  Papa van ere-gemeenteraadslid 

Jessica Nijs (CD&V)
•  Manager External Networks Ethias 

Verzekeringen

Aangenaam en veilig wo-
nen voor jong en oud

“Samen met CD&V Riemst wil ik 
luisteren naar u! Ik zie mezelf als 
aanspreekpunt om de noden of 
bekommernissen van onze inwoners 
op de agenda te plaatsen en samen 
te zoeken naar oplossingen of verbe-
teringen. Riemst moet een gemeente 
blijven waar het aangenaam en 
veilig wonen is voor jong en oud. Een 
gemeente waar tevreden mensen wo-
nen. Daarvoor wil ik me engageren, 
elke dag opnieuw!”

•  32 jaar
•  Woont samen met Kim 
•  Zoon van Guido Hex & Suzanne 

Peumans
•  IT Systeembeheerder bij Sappi

Onze mooie gemeente verder 
laten openbloeien

“Verenigen, wat een prachtig woord... 
En dit is net wat Riemst zo mooi 
maakt. Riemst heeft talloze vereni-
gingen en daar wil ik me volop voor 
inzetten. Zij moeten de zuurstof krijgen 
om zich nog verder te ontplooien. Ik 
ben ervan overtuigd dat dit de basis 
vormt voor een mooie samenleving. 
Zelf ben ik zeer sociaal, als ik zeg dat ik 
ergens voor ga, dan doe ik dat ook voor 
de volle 100 procent. In het middelpunt 
van de belangstellling staan, hoeft niet 
voor mij. Ik ben liever de hardwerkende 
enthousiaste kracht achter de scher-
men.”

•  20 jaar
•  Dochter van Petra Vranken en  

Michael Faure
•  Studente Rechten aan de Universi-

teit Maastricht 
•  Als studentenjob werk ik bij ‘Eetcafé 

Tosse Jeker en Maos’ in Kanne
•  Vrijwilliger bij Slachtofferhulp 

Jeugdig enthousiasme

“Als jongere vind ik het zeer belangrijk 
dat Riemst een moderne en vooruit-
strevende gemeente is. Riemst mag 
bruisen! Ik wil graag verenigingen 
ondersteunen in het organiseren van 
evenementen. Zo versterken we niet 
alleen het sociale leven, maar creëren 
we ook veilige uitgaansmogelijkheden 
voor onze jeugd dichtbij huis. Wie jong 
is, wil ook graag de wereld ontdekken. 
Daarvoor is het openbaar vervoer erg 
belangrijk, daarom pleit ik voor vlotte 
verbindingen met nabijgelegen steden 
vanuit alle dorpen. Ook mensen met 
een beperking, zonder rijbewijs of ei-
gen auto hebben hier baat bij. Respect 
voor jongeren en ouderen en aandacht 
voor alleenstaanden en gezinnen die 
het minder breed hebben, zijn voor mij 
belangrijke waarden waaraan we het 
beleid moeten toetsen.”

RIEMST  
WAAKT

1

Stoepparkeren, hardrijders en crimina-

liteit geven inwoners een onveilig ge-

voel. CD&V Riemst zet daarom sterk in 

op het verbeteren van de mobiliteit, het 

verhogen van de verkeersveiligheid en 

de aanpak van criminaliteit. Dat vraagt 

om ogen en oren in de dorpen: van 

buurtbewoners, politie en beleidsma-

kers. Zo werken we samen aan een 

veilige buurt! 

INVESTEREN  
IN UW VEILIGHEID 

Stap voor stap: het stoepenplan

Sinds de start van het stoepenplan in 2005 is er al 68 
kilometer voetpad aangelegd. CD&V Riemst wil blijven in-
vesteren in de aanleg van nieuwe stoepen en het onder-
houd van bestaande stoepen. Op die manier investeren 
we in de veiligheid van de zwakke weggebruiker.

Garanties voor een betere doorstroming

CD&V Riemst blijft bij het Agentschap Wegen en Verkeer ijveren 
voor een veilige herinrichting van de gewestwegen die onze ge-
meente doorkruisen. Dat verhoogt niet alleen de verkeersveiligheid 
door nieuwe stoepen en gescheiden fietspaden, maar zorgt ook 
voor vlotte oversteekbaarheid op de Statiestraat, Burgemeester 
Marresbaan, Maastrichter-, Bilzer-, Tongerse- en Visésteenweg.

1. Stoepenplan Val-Meer
2. Nieuwe rotonde Genoelselderen

•  56 jaar
•  Fiere papa van Christophe en Yan-

nick 
•  Partner van Coriënne Verjans
•  Senior applicatiedeskundige in het 

ZOL Genk 
•  Schepen van Leefmilieu, Duurzame 

Ontwikkeling, Gezondheid en Pre-
ventie, Dierenwelzijn, Archeologie, 
Monumenten & Landschappen, 
Archief en ICT & Informatisering 
sinds 2013

•  Penningmeester Kerkfabriek St. 
Pieter & St. Laurentius Zichen-
Bolder 

•  Bestuurslid VZW Den Dries Zichen-
Bolder 

Het Riemst van de toekomst

“Luisteren naar de inwoners van 
Riemst en, indien mogelijk, proberen 
een oplossing te bieden voor hun 
probleem. Ik wil de mensen helpen en 
ervoor zorgen dat elke Riemstenaar 
fier is op zijn gemeente. We staan 
voor grote klimaatuitdagingen. Daarin 
heeft iedereen een taak te vervullen, 
waaraan ik graag mijn medewerking 
wil verlenen.”

•  2x22 jaar, vrijgezel
•  Zoon van Chrètien en Lia Merken
•  Broer van Matty en peter van Lynne 
•  Beheerder Sporthotel Wirtzfeld 
•  Schepen van oa jeugd, onderwijs en  

tewerkstelling
•  Lid Landelijke Gilde
•  Penningmeester Matty Cilissen-

Fonds

Voor een degelijk beleid op 
mensenmaat!

“De toekomst van Riemst mee helpen 
uitbouwen vind ik een hele uitdaging. Ik 
haal mijn motivatie vooral uit het aanrei-
ken en uitwerken van ideeën om onze 
gemeente blijvend te verbeteren. De 
ervaring leert mij dat we best altijd “op 
maat” werken. Volop kansen geven, 
ondersteunen en faciliteren is de basis 
voor een dynamische gemeente waar 
verenigingen en mensen dingen willen 
doen, ondernemen en leven. Samen 
geraken we immers veel verder! 
Daarom wil ik blijven werken aan een 
degelijk beleid en een goed beheer op 
mensenmaat! Goede voorzieningen in 
leefbare dorpen zijn de basis voor een 
moderne en gezonde plattelandsge-
meente!”
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18 FRANS  
NIJS
Herderen

19 BENOIT  
HEX
Herderen

20 EMMY  
FAURE
Zichen-Zussen-Bolder

22 BERT  
CILISSEN
Riemst-Heukelom

21 MATHIEU  
EYCKEN
Zichen-Zussen-Bolder



Wijkagent als aanspreekpunt in het dorp

Een wijkagent weet wat er leeft in de buurt en onderhoudt nauwe 
contacten met de bewoners in het dorp. Hij treedt bemiddelend op 
en is zichtbaar aanwezig. CD&V Riemst wil de wijkagent meer in de 
dorpen, tussen de mensen. 

Waar rook is, is vuur 

Iedereen heeft recht op een (brand)veilige woning. CD&V Riemst 
onderzoekt hoe we elke woning in onze gemeente kunnen voorzien
van rookmelders en een branddeken, door het faciliteren van 
groepsaankopen. 

HIER GAAN  
WE OOK VOOR:

> Hard rijden en stoepparkeren is onveilig en gaan we streng 
aanpakken als blijkt dat sensibilisatie en verkeersremmende 
maatregelen niet werken. 

> Bereikbaarheid van handelaars en horeca blijft een aandachts-
punt bij de uitvoering van infrastructuurwerken.

> Samen met het onderwijzend personeel blijven we verkeersles-
sen organiseren op het verkeerspark Op ‘t Reeck.  

> Een verkeersveilige schoolomgeving met fietsstraten rond 
onze dorpsscholen, een beloning voor kinderen die met de fiets 
komen en een fietsbieb waar ouders goedkoop een fiets kunnen 
huren.

> De nieuwe wegcode, e-biken en andere nieuwigheden in het 
verkeer veroorzaken onduidelijkheden. HIervoor organiseren we 
vormingen via het Dienstencentrum ‘De Linde’. 

> In de buurt van de Welzijnscampus willen we de parkeerdruk 
aanpakken door een grote ondergrondse parking in de nieuwe 
uitbreiding van het woonzorgcentrum Eyckendael. De heraanleg 
van de parking aan het Sociaal huis en zaal het Paenhuys wordt 
eveneens voorzien.

> Inbraakpreventieadvies met plaatsbezoeken voor inwoners,  
(ver)bouwers, verenigingen en ondernemers die tips krijgen hoe 
zij zich kunnen beveiligen tegen inbraken.

> Druggebruik ontraden samen met de Centra voor Alcohol- en 
ander Drugsproblemen.

> Het voortouw nemen in de aanpak van grensoverschrijdende 
criminaliteit in de grensregio. 

> De strijd tegen erosie en wateroverlast blijft één van onze 
prioriteiten. Hoewel er al heel wat maatregelen werden geno-
men, zijn er nog steeds overstromingsgevoelige locaties die 
we toekomstgericht en kordaat aanpakken door de aanleg van 
dammen, bufferbekkens, groenstroken en teelttechnische maat-
regelen in samenwerking met de land- en tuinbouwers.

•  57 jaar
•  Gehuwd met Andrea
•  Vader van Kim en Hanne
•  Zoon van Marcel (†) & Lies Beerts 
•  Marktkramer
•  Schepen van Sport, Toerisme, Biblio-

theek, Kermissen, Evenementen en  
Ontwikkelingssamenwerking sinds 
2013

•  Lid van Kivola (Keizer Karel) 
•  Lid van de Landelijke Gilde

Een gezonde mens in een 
gezond lichaam

“Sport en toerisme zijn 2 unieke 
bevoegdheden die ik de voorbije jaren 
combineerde. De uitdaging die ik aanga: 
de Riemstenaar meer laten bewegen 
in eigen gemeente! Want wie gezond 
is, voelt zich beter. Daarnaast wil ik ons 
sportief en toeristisch aanbod blijven 
versterken, want dit is goed voor onze 
lokale economie. Hier ben ik alvast trots 
op: 40% meer overnachtingen dankzij 
oa de fictiereeks Zuidflank, de jaarlijkse 
BinckBank Tour, een nieuw mountain-
bikeparcours en de 2 kunstgrasvelden 
voor ons voetbaltalent. Samen met u 
wil ik ook in toekomst werken aan veel 
levenskwaliteit.”

•  62 jaar
•  Gehuwd met Marina Coenegrachts
•  Vader van Karel en Filip 
•  Leraar PIBO Tongeren 
•  1ste schepen. Bevoegd voor Verkeers-

veiligheid, Landbouw, Lokale Econo-
mie, Dorpsversterking en Inrichting 
openbare ruimte

•  Lid Landelijke Gilden
•  Lid Plattelandscommissie VVSG
•  Lid Plaatselijke Groep Leader  

Haspengouw

Niet stilstaan maar vooruit-
gaan

“Een goede ruimtelijke ordening en 
bedrijfszekerheid zijn de uitgangspun-
ten voor leefbare landbouw en lokale 
economie. Samen met de dorpsscho-
len en het verenigingsleven vormen 
zij de brede basis voor de leefbaarheid 
van onze dorpen. Het stoepen- en 
pleinenplan zit op koers. Verkeersveilig-
heid is en blijft een prioriteit. Ons ero-
siebestrijdingsplan en de strijd tegen 
wateroverlast werpen vruchten af. Met 
14 jaar ervaring als schepen wil ik me 
ook de volgende 6 jaar blijven inzetten 
om het leven van de Riemstenaar zo 
aangenaam mogelijk te maken”

•  38 jaar
•  Gehuwd met Stefan Smets
•  Mama van Charline, Emilie en  

Florine
•  Advocaat 
•  Schepen en voorzitter Sociaal Huis 

Samen bouwen aan de  
toekomst van Riemst!

“Riemst is een moderne veelzijdige 
gemeente waar we graag aan verder 
bouwen. Kwalitatieve en leefbare 
dorpen voor jong en oud staan centraal. 
We willen ruimte voor iedereen: ruimte 
voor ondernemers, een doordacht 
woonbeleid voor jongeren, gezinnen, 
alleenstaanden en ouderen en stimuli 
voor moderne woonvormen. De verde-
re uitbouw van de voorzieningen voor 
senioren, ook in onze deelgemeenten, 
is voor mij prioritair.”

1. Wijkagent als aanspreekpunt
2. Whatsapp buurtpreventie
3. Veilige doortocht Riemst-centrum

3

25 KATJA  
ONCLIN
Val-Meer

23 CHRISTIAN  
BAMPS
Riemst-Heukelom

24 GUY  
KERSTEN
Millen-Elst

LIJSTDUWER

1

LEUKE WEETJES
OVER RIEMST  

2013-2018

11 
WhatsApp Buurt- 

preventienetwerken
700 inwoners

7.000 
reflecterende  
huisnummers

68 
kilometer  

nieuwe stoepen 
(aangelegd)

-29%
t.o.v. 2008

Ongevallen/ 
1.000 inwoners 

(2017):
 Riemst 1,87

 Limburg 3,57
 Vlaanderen 3,85

-44%
t.o.v. 2008

Geregistreerde  
misdrijven/ 

1.000 inwoners 
(2017):

 Riemst 36,08
 Limburg 55,85

 Vlaanderen 65,81

2
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HIER VOOR U!

1 VOS Mark

2 MULLENERS Laura

3 PAULY Marina

4 NEVEN Peter

5 HULS Anja

6 SLANGEN Anja

7 L’HOËST Joël

8 RENKENS Davy

9 JACKERS Ann-Paule

10 LOYENS Mieke

11 GEELEN Philippe

12 NICOLAES Jean

13 ONCLIN Rachelle

14 SCHEPERS-GOESSENS Sabrina

15 DEBAY Miet

16 MERTENS Scott

17 REYNAERTS Danielle

18 NIJS Frans

19 HEX Benoit

20 FAURE Emmy

21 EYCKEN Mathieu

22 CILISSEN Bert

23 BAMPS Christian

24 KERSTEN Guy

25 ONCLIN Katja

1 MOORS Inge

2 ALBREGTS Koen

3 KONINGS Pieter

4 BOSMANS Ilse

5 JANS Vera

6 CHRISTIAENS An

7 TERWINGEN Raf

PROVINCIERAADGEMEENTERAAD

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

Volg ons op              of download onze App
(via de App Store, Google Play of surf naar www.gemeentetni.be)

www.riemst.cdenv.be


