
VLIJTINGEN EN LAFELTHIER VOOR U!



speelplein Deken Gelaesplein

Beste inwoners van  
Vlijtingen en Lafelt,

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 Genoelselderen of van Vlijtingen 
of Lafelt 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 drie enthousiaste 
kandidaten van Vlijtingen en 
Lafelt 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.  

Mieke, Philippe en Jean zijn 
hier voor u! 

• We hebben stoepen aangelegd in de Smisstraat, Molenweg, Bloemenstraat, Schepen Salsstraat 
en Iers-Kruisstraat

• Nieuw kunstgrasveld met kurk-korrels gesubsidieerd om de jeugdopleiding alle groeikansen te 
geven en onze jongeren in eigen gemeente te laten sporten  

• Aanleg nieuwe parking in de recreatiezone Allewijstraat
• Verdere uitbreiding van de recreatiezone door aankoop gronden 
• Betoelaging aanleg BMX-parcours
• Verkeersveiligheid in de schoolomgeving verhoogd door het inrichten van een fietsstraat en  

eenrichtingsverkeer in verschillende straten 
• Subsidies voor de verfraaiing van het interieur van het Parochiaal Centrum
• Vernieuwing parking en wandelpad aan het nieuwe kerkhof

EEN GREEP UIT ONZE  
REALISATIES IN VLIJTINGEN EN LAFELT:

• Na de studie overgaan tot verbouwing school en gebouwen van het Parochiaal Centrum in 
overleg met Vrij Onderwijs en parochie

• Om jonge gezinnen de kans te geven om te wonen in eigen dorp blijven wij ijveren voor de 
realisatie van het woonproject aan het ‘Bandje’ met de nodige open ruimte t.o.v. de bestaande 
woningen 

• Herinrichting Smisstraat en een gedeelte van de Ophemmerstraat, laatste fase van  
maatregelen tegen wateroverlast in Vlijtingen, de werken starten begin 2019

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

• Herinrichting kruispunt Iers Kruisstraat met Burgemeester Marresbaan in Lafelt
• Herschikking en herinrichting van de parochiale lokalen voor een betere huisvesting van  

kinderopvang, bib, verenigingen en museum
• Opstart van een studie om de site van de school en het Parochiaal Centrum te renoveren en te 

vernieuwen in overleg met het Vrij Onderwijs en de parochie
• Studie voor de heraanleg van de Smisstraat en een deel van de Ophemmerstraat, de werken 

starten begin 2019
• Snelheidsremmende maatregelen in woonstraten en acties om snelrijders te sensibiliseren 
• Acties om sluikstorten te voorkomen door te sensibiliseren
• 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
• Nieuw speelplein aan het Deken Gelaesplein
• Veiligere buurt dankzij WhatsAppgroep

Stoepen Iers-Kruisstraat
Witte KapelKruispunt MarresbaanKunstgrasveld

Parking recreatiezone

Iers Kruisstraat

• Herinrichting en modernisering van het Mheerplein, met ruimte voor de kermis en de kerstmarkt

• Restauratie van de Witte Kapel in overleg met de eigenaars

• Parkeerproblemen aan zaal Kloosterhof onderzoeken en mogelijke oplossingen aanreiken

• Toegangsweg naar het nieuwe kerkhof herinrichten

• Oplossen van enkele waterplassen op ruilverkavelingswegen

• 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 van Vlijtingen, onder andere in de Schepen 
Mengelslaan en Mgr. Simenonlaan.
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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

10 MIEKE        
LOYENS     
Vlijtingen - Lafelt

11 PHILIPPE    
GEELEN        
Vlijtingen

12 JEAN    
NICOLAES        
Vlijtingen

Kandidaten:

37 jaar 
Consulent bij  

ziekenfonds CM Limburg

Gemeenteraadslid
  

mieke.loyens@skynet.be

35 jaar
 

Zaakvoerder bij  
Microcom Tongeren

 
OCMW-raadslid 

 
philippe@microcom.be

70 jaar
 

Voormalig consulent  
ziekenfonds CM Limburg  

 
Gemeenteraadslid  

jean.nicolaes@telenet.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)


