
RIEMST EN HEUKELOM

HIER VOOR U!



Beste inwoners van  
Riemst en Heukelom,

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 Riemst of Heukelom 
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 vier enthousiaste 
kandidaten van Riemst en 
Heukelom 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.   

Peter, Anja, Bert en  
Christian, zijn hier 

voor u! 

• Herinrichting van de schoolomgeving in de Paenhuysstraat met fietsstraat
• Vernieuwing doortocht Maastrichtersteenweg
• Uitbreiding KMO-zone Op ‘t Reeck (5ha)
• Uitbreiding sporthal met een terras, vergaderruimte en opslagruimte
• Inrichting dorpspleintje bij de school in Heukelom 
• Infrastructuurtoelage voor renovatie school Heukelom
• Infrastructuurtoelage voor werken in de zaal St Hubertus (Heukelom) en zaal Paenhuys
• Volledige herinrichting van het kruispunt Klein-Lafeltstraat/Tramstraat
• Verdere ontwikkeling Welzijnscampus
• Nieuwe Kringloopwinkel “Reset” 
• Nieuw recyclagepark van Limburg.net 

EEN GREEP UIT ONZE  
REALISATIES IN RIEMST EN HEUKELOM:

• Nieuwe uitbreiding KMO-zone Op ’t Reeck met 5 hectare

• Vernieuwing doortocht Tongersesteenweg

• Ondersteunen volkstuintjes aan het Paenhuys

• Herinrichting en uitbreiding van de parking aan Zaal ‘t Paenhuys en het Sociaal Huis

• Beheer van Zaal ‘t Paenhuys door gemeente i.s.m. vernieuwde vzw Het Paenhuys

• Nieuwe speeltuintjes op Krinkelsgracht 

• Opwaardering Heilig Hart en herdenkingsmonument Heukelom

• We ondersteunen projectontwikkelaars die een oplossing voor de Paenhuyshoeve willen  
realiseren

WAAR GAAN WE VOOR: • Aanleg van wateropvangbekkens in overleg met eigenaars om wateroverlast in Heukelom-Dorp te  
voorkomen

• Verdere uitvoering van het stoepenplan in verschillende straten van Riemst en Heukelom

• Acties om sluikstorten te voorkomen door te sensibiliseren

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

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

• Maatregelen om wateroverlast in de Krinkelsgracht en Toekomststraat te voorkomen

Mark Vos
Burgemeester

• Digitaal platform voor de Boekerij
• Nieuwe speeltuigen op pleintje Toekomststraat-Heukelomdorp
• Lokalen voor de nieuwe jeugdvereniging Scouts Rumanzeis
• Aanpassingen in de Toekomststraat om wateroverlast te voorkomen
• We hebben stoepen aangelegd in verschillende straten: Tramstraat en Klein Lafeltstraat
• 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
• Veiligere buurt dankzij WhatsAppgroep
• Snelheidsremmende maatregelen in woonstraten en acties om snelrijders te sensibiliseren

Kringwinkel Reset

Ambachtelijke zone Op ’t Reeck

Recyclagepark 

School Heukelom

Welzijnscampus

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

Doortocht Riemst  Gemeentehuis
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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

4 PETER   
NEVEN 
Riemst-Heukelom

22 BERT   
CILISSEN 
Riemst-Heukelom

23 CHRISTIAN   
BAMPS 
Riemst-Heukelom

6 ANJA   
SLANGEN 
Riemst-Heukelom

Kandidaten:

31 jaar 
Teamleader bij BOSE  

Gemeente- en 
provincieraadslid  

peter_neven@hotmail.com

47 jaar 
Juf van de vijfde klas   

en afdelingsverantwoor-
delijke in VBS Den Dries 

Zichen-Bolder

Gemeente- en politie-
raadslid 

 anja.slangen@telenet.be

44 jaar 
Beheerder Sporthotel 

Wirtzfeld

Schepen 
 bert.cilissen@riemst.be

57 jaar 
Marktkramer

Schepen 
christian.bamps@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)


