
MILLEN EN ELST

HIER VOOR U!

MILLEN EN ELST



Beste inwoners van  
Millen en ELst,

Met een dynamisch en vooruitziend beleid 
investeren we voluit in onze 13 dorpen. Zo 
creëren we een mooi plein, leggen we stoepen 
en speelplekken aan, doen we aan groenonder-
houd en moderniseren we elke basisschool. 

Daarnaast blijven we onze verenigingen 
ondersteunen, zij verbinden de mensen in het 
dorp. Alleen ga je snel, maar samen kom je 
verder!

Of je nu van Lafelt of van Millen of Elst bent: 
voor CD&V Riemst is elk dorp gelijk. Daarom 
hebben we uit elk dorp een aantal gedreven 
kandidaten op onze lijst staan. Zo houden we 
voeling met wat er leeft bij u en in het dorp.  

 Onze twee enthousiaste kan-
didaten van Millen en Elst 
vertellen u graag wat we 
de afgelopen jaren in uw 
dorp hebben gerealiseerd 
en vooral waar zij zich de 
komende zes jaar voor willen 
engageren.    

Ann-Paule en Guy zijn hier 
voor u! 

• Aanleg speelweide voor onze kinderen aan de Waterburcht
• Rioleringsproject en heraanleg van wegenis en stoepen in Elderenweg, Oude Steenstraat en Els-

terweg; hierbij werden ook maatregelen getroffen om wateroverlast te voorkomen
• Aanleg van een fietssuggestiestrook op de Elderenweg
• Nieuw kunstgrasveld met kurk-korrels gesubsidieerd om de jeugdopleiding alle groeikansen te 

geven en onze jongeren in eigen gemeente te laten sporten.  Daarnaast ook een ondersteuning 
van de uitbouw sportaccommodatie ‘Aen het Elderenstraatje’ door de aanleg van een extra  
voetbalterrein en de herinrichting van de parking

• We hebben stoepen aangelegd in de Peperstraat

EEN GREEP UIT ONZE  
REALISATIES IN MILLEN EN ELST:

• Herinrichting weide langs hoeve Henrotte door een inrichting met speeltuigen en  
sportmogelijkheden voor jong en oud

• We blijven pleiten voor de herinrichting en beveiliging van het kruispunt Tongersesteenweg – 
Elderenweg bij de Vlaamse overheid die de weg beheert

• Rioleringsprojecten in de Kattestraat, Genendries en Ringboomstraat met nieuwe wegenis en 
stoepen 

• Inrichten van een “Blokbar” voor studenten als nevenbestemming voor de kerken

• De sporthal van de school wordt uitgebreid en opengesteld voor de verenigingen

WAAR GAAN WE VOOR:

Meer info over onze 
algemene plannen 

vind je in onze 
programma-brochure  

of op  
www.riemst.cdenv.be 
Volg ons op facebook  
of download de app

Mark Vos
Burgemeester

• Een ANPR-camera die nummerplaten herkent aan de rotonde in Genoelselderen in de strijd 
tegen inbraken en criminaliteit 

• Snelheidsremmende maatregelen in woonstraten en acties om snelrijders te sensibiliseren
• Veiligere buurt dankzij WhatsAppgroep 
• Subsidiëring restauratie van gevel en glasramen van de kerk
• In overleg met de kerkfabriek werd de pastorij verkocht en opgewaardeerd tot een mooi hotel
• We hebben de aanvullende personenbelasting van 9 naar 8 procent verlaagd en de  

gezinsbelasting van 55 euro afgeschaft
• Jaarlijks 500.000 euro werkingsmiddelen en infrastructuurtoelage voor onze verenigingen

• Verkeersveiligheid in de schoolomgevingen verhogen door het inrichten van een fietsstraat 
zoals de proefprojecten in Riemst en Vlijtingen

• Acties om sluikstorten te voorkomen door te sensibiliseren

• Snelheidsmetingen en indien nodig verkeersremmende maatregelen om de verkeersveiligheid 
in de dorpen te verhogen

• Verdere uitvoering van het stoepenplan in verschillende straten

• De weide langs het militaire domein wordt aangekocht en omgevormd tot een toeristisch  
uitkijkpunt

Weiland met paardenSpeelweide WaterburchtHerinrichting Elsterweg

Kunstgrasveld jeugdvoetbal

Holle weg ElstWaterburcht

Hoeve Henrotte boomgaard

Herinrichting Elderenweg
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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

GEMEENTERAAD

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.

www.riemst.cdenv.be

9 ANN-PAULE      
JACKERS    
Millen 

24 GUY      
KERSTEN      
Millen-Elst 

Kandidaten:

30 jaar 
Leerkracht  

natuurwetenschappen 
in het buitengewoon 

onderwijs  
annpaule.jackers@ 

hotmail.com

62 jaar 
Leraar PIBO Tongeren

Schepen  
guy.kersten@riemst.be

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

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


