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Beste Riemstenaar, 
In oktober 2012 gaf u het vertrouwen aan CD&V Riemst. Met 
veel passie en gedrevenheid hebben we ons de afgelopen zes 
jaar ingezet voor alle Riemstenaren. Samen met een enthousiaste 
ploeg beleidsverantwoordelijken en ambtenaren hebben we 
Riemst op de weg vooruit gezet. 

En waarop is onze ploeg het meeste fier? Uiteraard zijn we trots 
op de modernisering van onze basisscholen en het uitstekend 
onderwijs in onze dertien dorpsscholen, de investeringen in de 
dorpen met stoepen, pleinen, riolering, wegenis en veel groen en 
de Welzijnscampus die in volle ontwikkeling is en klaar is om de 
vergrijzing in onze gemeente aan te pakken. Vanaf 2019 komt er 
ook een dagopvang voor ouderen! 

Maar het meest trots, zijn we op onze inwoners zelf. U geeft 
de gemeente Riemst samen kleur, vorm en inhoud. Uw betrok-
kenheid, uw inzet en uw solidariteit, zijn de factoren die onze 
gemeente heerlijk en veelzijdig maken. Dat mochten we tijdens de 
wateroverlast, grottenbrand en de verzakking in Zussen zelf erva-
ren. Daar past maar één woord voor: een grote dankuwel!

Uitgaande van onze eigen kracht en onze verbondenheid wil ik als 
burgemeester samen met u en het CD&V-team de volgende 6 jaar 
opnieuw werken aan de kwaliteit van samenleven in Riemst. Niet 
stil zitten, maar goed voorbereid zijn op de toekomst en samen 
werken aan de leefbaarheid van onze gemeente, samen met 
en voor u! CD&V is ‘hier voor u’, omdat u dat verdient, elke dag 
opnieuw.

Namens het CD&V-team,
Mark Vos
Uw burgemeester

HIER VOOR U!

GOED BESTUUR
U woont in een gemeente waar de belastingen de voorbije beleids-
periode gedaald zijn, deels ter compensatie van de afvalfactuur. De 
aanvullende personenbelasting is verlaagd van 9 naar 8 procent en de 
algemene belasting van 55 euro per gezin werd afgeschaft. Wat is ons 
geheim? Een financieel verantwoord beleid, waarbij we de kosten sterk 
onder controle houden en geen geld uitgeven dat we niet hebben. Zo 
liggen onze werkingskosten 13 procent lager dan in vergelijkbare kleine 
plattelandsgemeenten. Dit vraagt een moderne en strakke organisatie. 

CD&V Riemst heeft niet stilgezeten: ruim 31 miljoen euro is er 
geïnvesteerd in twee nieuwe basisscholen, kunstgrasvelden, 
belevingscentrum De Brug, stoepen, pleinen, fietspaden, riolering, 
kinderopvang, begraafplaatsen, kerken, parking, speelplekken, … 
Ruim 16 miljoen euro werd meegefinancierd door externe partners 
en overheden. En tegelijk hebben we onze schuld met 20% of 
omgerekend 242 euro per inwoner afgebouwd. Dankzij investeringen in 
milieuvriendelijke wagens en zonnepanelen, besparen we 30% op onze 
energiekosten.

Resultaat? 
Een mooie financiële reserve om de 
uitdagingen van de toekomst aan te gaan.  
Ook de komende jaren willen wij daar verder 
op inzetten!

Aanvullende personen- 
belasting verlaagd 

9%   8%

Investeringen  
(€ 15 miljoen  

gemeente Riemst;  
€ 16 miljoen overheden  

en externe partners)

Schuld met 

20%
afgebouwd

Daling  
gemeenteliijke 
energiekosten  

30%

€ 31
miljoen 

 

€ 55
algemene belasting 

afgeschaft



1. Laadpaal elektrische wagen Kanne
2. Windturbines tussen Herderen en Vlijtingen
3. Duurzaam en energiezuinig verbouwen
4. Zonnepanelen privé-woning
5. Pesticidenvrij onkruidbeheer
6. Landmark Herderen
7. Nieuwe kringwinkel ‘Reset’
8. 2de leven door hergebruik
9. Nieuw recyclagepark Limburg.net

4

2

3
RIEMST GROEIT

Waarom zou je in Riemst willen blijven wonen? Omdat we werk 

maken van aangenaam en betaalbaar wonen voor iedereen, van 

jong tot oud. De toekomst maken we nu. Daarom dragen we 

zorg voor het milieu en onze leefomgeving en versterken we de 

leefbaarheid van onze dorpen.

Investeren in hernieuwbare energie

Onze gemeente gaat het engagement aan om de CO2-
uitstoot met 40% te verlagen tegen 2030. Het wagenpark 
van de Technische Dienst wordt groener en er komen 
zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. Daarnaast 
stappen we als pilootgemeente in een proefproject waarbij 
onze inwoners kunnen investeren in zonnepanelen op 
gemeentelijke gebouwen en in ruil een korting ontvangen 
op hun energiefactuur. CD&V Riemst is voor windenergie, 
maar de leefbaarheid van onze inwoners mag niet in het 
gedrang komen. Tot slot moedigen we onze inwoners 
aan om energiezuiniger te leven via een premie uit het 
klimaatfonds. 

Onkruid vergaat niet

Voor de bestrijding van onkruid op kerkhoven, pleinen, 
speelplekken, voet- en fietspaden mogen steden en 
gemeenten geen pesticiden meer gebruiken. Dat maakt dat 
die strijd extra mankracht vraagt. In 2018 is er een verhoogd 
budget vrijgemaakt, in totaal investeren we 500.000 euro 
in onkruidbestrijding en groenonderhoud. Dit blijft een 
aandachtspunt voor CD&V Riemst.

Een nette en propere buurt

In 2017 heeft de Technische Dienst maar liefst 123.000 
kilogram zwerfvuil opgeruimd, ruim de helft is afkomstig 
van sluikstorters. Alleen opruimen, helpt niet meer. Wie zich 
waagt aan sluikstorten, kan zich daarom aan een fikse boete 
verwachten. Een mobiele camera zorgt ervoor dat over-
treders nog sneller worden gevat. Met een nieuw en toe-
gankelijk recyclagepark van Limburg.net en de komst van 
Kringwinkel De Koop wordt de kringloop van onze goederen 
gesloten: ofwel breng je het als afval naar het recyclagepark 
ofwel geef je het een tweede leven via de Kringwinkel.
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202
extra  

bouwgronden

bouwvergunningen:
 155 nieuwbouw
 250 verbouwingen
 73 appartementen

79
nieuwe sociale  

woongelegenheden

35
extra  

rusthuisbedden 
(ook voor perso-

nen met dementie)

478

11
huurwoningen 
voor senioren

32
assistentie- 
woningen

280 keer betaalbaar wonen

De gemeente levert een belangrijke bijdrage aan de ontwik-
keling van betaalbare woongelegenheden: door zelf (sociale) 
bouwgronden te realiseren en door de juiste randvoorwaar-
den te creëren. CD&V Riemst heeft in deze beleidsperiode 
280 nieuwe betaalbare woongelegenheden gerealiseerd.  
En dat in elk dorp. Op De Moult in Zussen zijn er 35 
betaalbare gemeentelijke bouwgronden ontwikkeld, die 
maximaal aan Riemstenaren worden toegewezen. Met 
Hoeve Festjens in Membruggen, Achter De Hoven en het 
oud-gemeentehuis in Kanne, en Wilder in Vroenhoven heb-
ben we nieuwe sociale huur- en koopwoningen in de markt 
gezet. 

Bouwen aan de zorg van morgen

De Welzijnscampus rond Woonzorgcentrum Eyckendael is 
in volle ontwikkeling. Samen met externe partners bouwt 
de gemeente hier aan de zorg van morgen. Het Woonzorg-
centrum wordt uitgebreid met 14 rusthuisbedden en 9 ser-
viceflats. Er komen 3 kleinschalige woningen waar telkens 
7 mensen met dementie zullen samenleven. Samen met de 
34 private serviceflats, 11 huurwoningen van WoonZo voor 
senioren, een huisartsenwachtpost en het Wit Gele Kruis, 
kunnen we nu zorg op maat van onze ouderen aanbieden. 

Leefbare dorpen centraal

Met een dynamisch dorpenbeleid zet CD&V Riemst in op 
onze 13 dorpen. Blinkvanger is het pleinenplan: in Herderen, 
Heukelom, Membruggen, Val-Meer,Vroenhoven, Zichen 
en Zussen is er intussen een mooie ontmoetingsplek 
aangelegd. Nieuwe straten, voetpaden, speelplekken, 
moderne scholen, … zorgen samen voor meer leefbaarheid. 
Via het project ‘Dorp aan zet’ denken we samen met 
de inwoners van Kanne en Genoelselderen na over de 
toekomst van onze dorpen. De haalbaarheid voor de 
ontwikkeling van het Projectgebied Riemst is onderzocht: 
de visie was juist, maar de kostprijs te hoog. De 
Riemstenaar en onze 13 dorpen mogen niet de rekening 
krijgen. Dat is en blijft het uitgangspunt van CD&V Riemst. 

Aanpak wateroverlast loont

Sinds 2003 heeft Riemst een capaciteit aan eigen wacht-
bekkens uitgebouwd van 180.000 kubieke meter. Of 
omgerekend 40 voetbalvelden waar 1 meter water op 
staat. CD&V Riemst staat voor een kordate aanpak van de 
wateroverlast. Na de wolkbreuk in 2016 heeft de gemeente 
versneld een aantal ingrepen uitgevoerd, dankzij een goede 
samenwerking met onze landbouwers. Daarnaast is er 
langs de Tongersesteenweg tussen Millen en Herderen 
een extra wachtbekken aangelegd. Elst is het eerste dorp 
in Limburg dat volledig voorzien werd van een gescheiden 
riolering. Ook de Boudewijnstraat en een deel van de Sint-
Maartenstraat in Genoelselderen, de Elderenweg in Millen 
en het Avergat in Kanne zijn aangepakt. De Smisstraat in 
Vlijtingen krijgt eind dit jaar gescheiden riolering. 

1. Pleinenplan - Rode Kruisplein Zichen
2. Pleinenplan - dorpsplein Membruggen
3. Woonwijk ‘De Moult’ in Zussen
4. Picknick in boomgaard hoeve Henrotte Millen
5. De Welzijnscampus in Riemst
6. Kuilenzouw Vroenhoven
7. Wateropvangbekken Val-Meer
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RIEMST GENIET
Vertrouwen op elkaar, dat kan je in Riemst! In 2017 hebben 2.030 

Riemstenaren hun stem laten horen over uiteenlopende thema’s. 

Wonen, onderwijs, veiligheid en dienstverlening scoren hoog op 

de schaal van tevredenheid. Het zit dus goed met de leefbaarheid 

in onze dorpen. Daarom blijven wij ook in de toekomst naar u 

luisteren.  

CD&V Riemst is er voor u!

Waardig ouder worden

In de schaduw van Woonzorgcentrum Eyckendael wordt 
druk gewerkt aan de uitbouw van de Welzijnscampus. De 
manier waarop we hier de zorg organiseren in samenspel 
met onze diensten, is een voorbeeld in Vlaanderen. Op de 
campus vind je ook een volkstuin, met 10 tuintjes en een 
gemeenschappeljike tuin voor de voedselbank. Het aanbod 
aan wekelijkse activiteiten en cursussen in Dienstencen-
trum De Linde groeit mee met onze actieve senioren. Door 
zorgverlening, diensten, wonen, werken en ontspannen te 
verbinden, wordt onze Welzijnscampus een levendige ont-
moetingsplek voor jong en oud. Via het project ‘Ouderenwij-
zer’ onderzoekt het Sociaal Huis of een 85-plusser in aan-
merking komt voor een tegemoetkoming die ondersteunt in 
de zorg. CD&V Riemst zet zo in op levenslang thuiswonen.

Minder grijs, meer groen

Bomen zorgen niet alleen voor zuurstof, ze verbeteren 
ook de luchtkwaliteit. CD&V Riemst gelooft in de juiste 
boom op de juiste plaats. Er zijn de voorbije jaren maar 
liefst 513 hoogstamfruitbomen aangeplant. In Kanne is een 
speelbos aangelegd met 980 bomen en jaarlijks planten we 
25 klimaatbomen. Ook onze begraafplaatsen vormen we 
stilaan om tot een parkbegraafplaats, met veel aandacht 
voor groen. Er komen ook overkappingen om op een 
waardige manier afscheid te nemen van een dierbare.

1. Tiendenberg Kanne
2. Overkapping op begraafplaats Zussen
3. Molenbeemd Membruggen
4. Oud kerkhof Membruggen
5. Levenslang thuiswonen
6. Volkstuin Genoelselderen
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Aantal  
deelnemers 

2017:

130
speelplein/dag

271
kinder- 

opvang/dag

1.165
sportkamp

1.954
multimove

500
buiten- 

speeldag

4.055
sport- 

activiteiten

Kindvriendelijk Riemst

Riemst mag zich de komende 6 jaar kindvriendelijke 
gemeente noemen, omdat we het internationale 
kinderrechtenverdrag actief toepassen in alle 
beleidsdomeinen die invloed hebben op kinderen en 
jongeren. En wie kindvriendelijk is, is vanzelfsprekend ook 
mensvriendelijk! 

Sporters beleven meer

De sportkampen in de paas- en zomervakantie 
zitten in de lift, maar liefst 700 kinderen leven 
er zich sportief uit! De jeugdwerking van de 
voetbalclubs Vlijtingen en Herderen-Millen 
zijn samengebracht in JeugdVoetbalopleiding 
Groot Riemst. Met een eenmalige toelage van 
640.000 euro zijn er twee kunstgrasvelden 

met kurkkorrels aangelegd om de kwalitatieve groei van 
de jeugdopleiding mogelijk te maken. We openden ook 
een nieuwe moutainbikeroute aan de Sint-Pietersberg, een 
uitdagend parcours over 17 kilometer.

Unieke ondersteuning basisonderwijs

CD&V Riemst staat voor modern basisonderwijs in alle 13 
dorpen. Tijdens deze beleidsperiode is er 2,6 miljoen euro 
geïnvesteerd in ons basisonderwijs! Dankzij een gemeente-
lijke toelage hebben Vrije Basisschool Het Hofje in Vroenho-
ven en Vrije Kleuterschool ’t Vogelnestje in Heukelom hun 
infrastructuur kunnen verbeteren. Dat een gemeente ook 
andere onderwijsnetten ondersteunt, is uniek in Vlaanderen. 
CD&V Riemst maakt ook werk van een open school. Bij 
de bouw van twee nieuwe gemeentelijke basisscholen 
in Genoelselderen en Herderen hebben we nagedacht 
over hoe we bestaande of nieuwe infrastructuur met de 
dorpsgemeenschap kunnen delen. Vanaf september 2019 
wordt ook de turnzaal van de gemeentelijke basisschool 
in Millen opengesteld. In Vlijtingen ontwikkelen we een 
totaalaanpak voor de opwaardering van de schoolsite aan 
de Kloosterstraat. Daarnaast hebben wifi, smartboards en 
tablets hun intrede gemaakt op de schoolbanken en betaalt 
de gemeente een keer per week een stuk fruit op school 
voor alle 1.500 leerlingen. Begin 2017 heeft Dienstencen-
trum De Linde haar aanbod uitgebreid. In samenwerking 
met het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs 
Voeren kan je er nu langlopende cursussen voor volwas-
senen volgen.

Nieuwe visie op kinderopvang

Wist je dat je in de buitenschoolse kinderopvang van 
Riemst het minimumtarief van Kind & Gezin betaalt? Voor 
CD&V Riemst blijft een betaalbare en goede kinderopvang 
een prioriteit. In Riemst maken 640 gezinnen gebruik 
van onze kinderopvang. Om dat zo flexibel mogelijk te 
organiseren, werkt onze kinderopvang voortaan samen 
met de Academie Voeren-Riemst en de diensten die sport 
en speelpleinwerking organiseren. In Herderen zijn ook 
alle diensten die zich inzetten voor kinderen, jongeren en 
gezinnen gecentraliseerd in het Huis van het Kind.  

Verbinden en verenigen

Nergens bruist het verenigingsleven meer dan in Riemst. 
CD&V Riemst gelooft in de kracht van verbinding. Daarom 
investeert de gemeente jaarlijks 275.000 euro in de werking 
van onze 365 verenigingen. Met een digitaal vrijwilligersplat-
form ondersteunen we hen ook in de zoektocht naar vrijwil-
ligers. Riemst heeft in 2017 van zich laten horen op het 
Wereld Muziek Concours in Kerkrade: 5 muziekverenigingen 
hebben goud behaald, Harmonieorkest De Volksgalm werd 
zelfs wereldkampioen! Trots op muzikaal Riemst!

Jeugd is de toekomst

CD&V Riemst wil werk maken van een speelplek in 
elke dorpskern. In de schaduw van De Waterburcht in 
Millen heeft de gemeente samen met de inwoners een 
speelweide gerealiseerd. De speelpleinen in Bolder, 
Vlijtingen en Herderen zijn vernieuwd. Met de Culturodroom 
brengen we culturele activiteiten op maat van kinderen 
en jongeren naar onze dorpen. Tijdens de zomervakantie 
amuseren 130 kinderen zich dagelijks op het speelplein. Na 
8 jaar is er weer een jeugdbeweging in Riemst-centrum, 
de gemeente stelt een lokaal ter beschikking aan scouts 
Rumanzeis. Het voormalige jeugdhuis in Zichen is nu de 
vaste stek voor de Academie Voeren-Riemst, waar meer 
dan 300 jonge Riemstenaren muziek, toneel of beeldende 
kunst volgen. Zo ondersteunen we jong muzikaal talent in 
de Muzikaalste gemeente van Vlaanderen!

1. Speelplein Herderen
2. Speelboomgaard Val-Meer
3. Wilgentunnel speelplein Membruggen
4. Kunstgrasveld Vlijtingen VV
5. Mountainbikeroute Kanne
6. Nieuwbouw school Genoelselderen
7. Gerenoveerde school Heukelom
8. Nieuwe school Herderen
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RIEMST WERKT
Wist je dat toeristen in Riemst gemiddeld 135 euro per persoon 

besteden? De economie van de vrije tijd doet het goed in 

onze gemeente. Sfeervolle evenementen, nieuwe toeristische 

attracties, en de gastvrijheid van onze inwoners: dat is de charme 

van Riemst! Bedrijven en landbouwers krijgen in onze mooie 

plattelandsgemeente de ruimte om duurzaam te ondernemen. 

CD&V blijft ook de lokale handel steunen, omdat onze buurtwinkels 

belangrijke ontmoetingsplekken zijn voor jong en oud!

Zuurstof voor onze ondernemers

Samen met privépartner R-Park heeft de gemeente Riemst 
KMO-zone Op ’t Reeck verder ontwikkeld. Het doel: 
zonevreemde bedrijven herlokaliseren en bedrijven ruimte 
geven om te groeien. Er zijn 22 bedrijfshallen gerealiseerd, 
die intussen allemaal verkocht zijn. CD&V blijft samen met 
de ondernemers investeren in de tewerkstelling in onze 
gemeente.

Denk, Eet, Koop Lokaal

De concurrentie van online winkelen en goed uitgeruste 
handelskernen zorgt ervoor dat de lokale bakker, slager, 
buurtwinkel, … het steeds moeilijker heeft. Met de campag-
ne ‘Denk, Eet, Koop Lokaal’ versterken we de middenstand 
en moedigen we onze inwoners aan om in eigen gemeente 
uit eten te gaan of de dagelijkse boodschappen te doen. 
Ook dit jaar hebben heel wat Riemstenaren deelgenomen 
aan deze grote tombola-actie. Daarom blijft CD&V Riemst 
inzetten op acties die het lokaal winkelen versterken.

1. Akkerlanden Vlijtingen
2. Aardbeienteelt 
3. Landbouwers in actie
4. Compostbedrijf
5. Steenbakkerij
6. KMO-zone ‘Op ‘t Reeck’
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Toeristen ontdekken Riemst

Het toerisme in Riemst zit in de lift! Het aantal 
overnachtingen is met 40 procent gestegen tot 25.297. 
De VTM-fictiereeks Zuidflank rond het Wijnkasteel 
Genoelselderen heeft zijn effect niet gemist. Vandaag 
telt onze gemeente 26 logies, goed voor 369 bedden. 
Het toerisme is in Riemst goed voor 268 jobs. En ook 
de economische impact op onze regio is niet gering: de 
toeristen die Riemst ontdekken besteden samen 5,4 
miljoen euro in onze logies, horeca, handel en attracties. 
Met het nieuwe Belevingscentrum De Brug, de erkenning 
van de grotchampignon tot Vlaams streekproduct en straks 
‘Fietsen onder de grond’, heeft onze gemeente er weer 
enkele toeristische toppers bij.

Bijzondere evenementen

Riemst is op de kaart gezet dankzij een aantal mooie en 
bijzondere evenementen. De jaarlijkse BinckBank Tour 
kan op heel wat nationale en internationale belangstelling 
rekenen. We blikken terug op een indrukwekkende 11 mei-
herdenking ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en het beklijvende 
totaalspektakel ‘Brug onder Vuur’ van Theater Ozzy. Ook 
de 75ste verjaardag van het Albertkanaal is in Vroenhoven 
gevierd, daarvoor mochten we zelfs koning Filip ontvangen. 
We hebben hem ‘zijn’ straatnaambord overhandigd, hopelijk 
kreeg het een mooie plaats. CD&V Riemst blijft ook in de 
toekomst inzetten op evenementen die de bekendheid van 
onze gemeente versterken. 

1.410
zelfstandigen

181
landbouwbedrijven

25.297 
overnachtingen  

per jaar 

26
logies

62.000
bezoekers attracties

20
hectare  

KMO-zone

1. Fietstoerisme brug Kanne
2. Streekproduct - de paarse ridderzwam
3. Wijnkasteel Genoelselderen
4. Militair kerkhof Kanne
5. Start Binckbank Tour Vroenhoven
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1

RIEMST WAAKT
Zich veilig voelen is voor iedereen belangrijk: in je eigen woning, 

op straat of in het verkeer. Voor CD&V Riemst is veiligheid een 

kerntaak van de gemeente. Daarom blijven we samen met de politie 

investeren in verkeersveiligheid, inbraakpreventie en de aanpak van 

hardrijders en criminelen. Via buurtnetwerken zorgen we niet alleen 

voor meer ‘blauw’ op straat, maar versterken we ook de sociale 

controle.

Reflecterend huisnummer voor iedereen

In een noodsituatie telt elke seconde. Daarom zet CD&V 
Riemst in op projecten die onze inwoners goed informeren 
over het belang van bepaalde maatregelen om de eigen 
veiligheid te waarborgen. Een leesbaar en reflecterend 
huisnummer zorgt ervoor dat hulpdiensten ook ’s nachts 
snel de juiste woning vinden. Daarom heeft elke bewoner 
van een woning een reflecterend huisnummer ontvangen.  

Veilige doortocht Riemst-Centrum

De Maastrichtersteenweg kreeg een moderne en 
verkeersveilige inrichting vanaf het gemeentehuis tot 
aan de Klein Lafeltstraat. In 2019 start de herinrichting 
van de Tongersesteenweg vanaf Villa Neven tot aan de 
vierkantshoeve in Herderen. Ook het op- en afrittencomplex 
van de E313 in Genoelselderen werd aangepakt.

1. Doortocht Riemst-centrum
2. Heringericht kruispunt Burg.  

Marresbaan Lafelt
3. Stoepenplan Lafelt
4. ANPR-camera Bitsingerweg Val-Meer
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7.000
reflecterende 
huisnummers

WhatsApp Buurt- 
preventienetwerken

700 inwoners

68
kilometer  

nieuwe stoepen 
(aangelegd)

Geregistreerde  
misdrijven/1.000 
inwoners (2017):

 Riemst 36,08
 Limburg 55,85
 Vlaanderen 65,81

-44%
t.o.v. 2008

Verkeersveiligheid blijft onze prioriteit

Riemst kreeg als eerste Limburgse gemeente het SAVE-
label voor haar inzet voor verkeersveiligheid uit handen van 
de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. In de voorbije 
15 jaar daalde het aantal verkeersongevallen met slacht-
offers in onze gemeente met 29%. Maar elk verkeersslacht-
offer blijft er één te veel. Daarom is de verbetering van de 
verkeersveiligheid voor CD&V een topprioriteit. Ons stoe-
penplan zetten we verder: in de voorbije beleidsperiode is 
er 1,1 miljoen euro in nieuwe stoepen geïnvesteerd. Sinds 
2005 is er op die manier al 68 kilometer voetpad aangelegd. 
Acht scholen kregen extra zebrapaden en op het kruispunt 
in Herderen staat er nu een flitspaal.

Meer veiligheid, minder criminaliteit

Het aantal geregistreerde misdrijven in onze gemeente 
is met 44% gedaald. CD&V wil blijven investeren in een 
integraal veiligheidsbeleid waarin preventie centraal staat. 
Beter voorkomen dan genezen. Samen met de politie 
Bilzen-Hoeselt-Riemst zijn er vijf slimme camera’s geplaatst 
langs de belangrijkste invalswegen van Riemst. De ca-
mera’s scannen continu elke nummerplaat in de strijd tegen 
woninginbraken, drugtoeristen en criminelen. Via WhatsApp 
Buurtpreventie hebben we de lokale verbondenheid ver-
sterkt. Ruim 700 inwoners houden samen een oogje in het 
zeil door verdachte personen of voertuigen te melden.

-29%
t.o.v. 2008

Ongevallen/1.000 
inwoners (2017):

 Riemst 1,87
 Limburg 3,57
 Vlaanderen 3,85



1 MARK 
VOS
Burgemeester

LIJSTTREKKER

HIER VOOR U!

8 DAVY  
RENKENS
Kanne

9 ANN-PAULE  
JACKERS
Millen

11 PHILIPPE  
GEELEN
Vlijtingen-Lafelt

10 MIEKE  
LOYENS
Vlijtingen-Lafelt

12 JEAN  
NICOLAES
Vlijtingen-Lafelt

13 RACHELLE  
ONCLIN
Vroenhoven

14 SABRINA 
SCHEPERS-
GOESSENS  
Vroenhoven

15 MIET  
DEBAY
Genoelselderen

17 DANIELLE  
REYNAERTS
Membruggen

16 SCOTT  
MERTENS
Membruggen

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

25 KATJA  
ONCLIN
Val-Meer

23 CHRISTIAN  
BAMPS
Riemst-Heukelom

24 GUY  
KERSTEN
Millen-Elst

2 LAURA  
MULLENERS
Herderen

4 PETER  
NEVEN
Riemst-Heukelom

3 MARINA  
PAULY
Zichen-Zussen-Bolder

7 JOËL  
L’HOËST
Zichen-Zussen-Bolder

5 ANJA  
HULS
Val-Meer

6 ANJA  
SLANGEN
Riemst-Heukelom

LIJSTDUWER

ONZE 
KANDIDATEN
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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


