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Inleiding 

Hier voor U. Vandaag meer dan ooit. In een samenleving die sterk geïndividualiseerd en verhard is, 

willen wij er zijn voor u. Verbinden in plaats van polariseren. Wij willen het voortouw nemen in 

initiatieven en projecten die de veerkracht van onze inwoners, netwerken en verenigingen versterken. 

 

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 dynamische bestuursploeg Riemst gemoderniseerd. En dat 

heeft u niet gevoeld in uw portemonnee. De belastingen zijn verlaagd, onze werkingskosten liggen 13 

procent lager dan in vergelijkbare landbouwgemeenten en de schuld per inwoner is met ruim 20 

procent gedaald.  

 

Met een mooie financiële reserve hebben we de toekomst van onze gemeente veiliggesteld. Zo 

kunnen we blijven vooruitgaan en innoveren, met respect voor ons rijke verleden. In ons beleid staan 

onze inwoners centraal.  Het gaat niet om systemen, maar om mensen.  We investeren in mensen en 

bouwen met het oog op de toekomst. Zo kan elke Riemstenaar levenslang in zijn eigen gemeente 

blijven wonen.  

 

De oplossingen die de overheid aandraagt voor een veranderde samenleving, realiseren wij 

uiteindelijk in onze wijken en dorpen, want dat is de plaats waar de échte verandering plaats vindt.  In 

ons verkiezingsprogramma kan u lezen hoe wij samen met u die veranderingen willen aanpakken en 

vormgeven.  

 

Daarom geloof ik sterk in de kracht van verbinding in onze dorpen. Ik zie het elke dag in onze 

gemeente, wanneer ik als burgemeester onderweg ben voor u. Het geeft me de energie om samen 

met onze enthousiaste kandidatenploeg en medewerkers door te gaan op de ingeslagen weg. Omdat 

u dat verdient, elke dag opnieuw.  

 

Veel leesplezier! 

 
Namens de kandidatenploeg van CD&V Riemst 

Mark Vos 

Burgemeester - Lijsttrekker 
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Riemst groeit 

De toenemende vergrijzing, informatisering en klimaatverandering 

maken dat we ons als gemeente moeten wapenen voor de toekomst. 

CD&V Riemst voert een duidelijk tweesporenbeleid: inzetten op de 

kracht van de dertien dorpen en tegelijkertijd investeren in 

voorzieningen die voor de gebruikers beter gecentraliseerd worden. 

Een doordacht ruimtelijk beleid met aandacht voor de individuele 

mensen en hun verschillende behoeften. We zetten in op levenslang 

thuis wonen,  en we bouwen zorgsatellieten uit in elk dorp. Daarnaast 

hebben we ook aandacht voor de noden en wensen van kinderen, 

jongeren en jonge gezinnen. Een kwalitatieve leefomgeving vraagt een 

strikt en planmatig onderhoudsbeleid. Riemst moet uitgroeien tot de 

zongemeente van Vlaanderen, waar particulieren kunnen 

participeren in zonnepanelenprojecten van bedrijven, de gemeente en 

verenigingen. We waken over stabiele gemeentefinanciën en zoeken 

naar samenwerkingsverbanden die onze gemeente versterken. De 

gemeentelijke dienstverlening is flexibel en modern. Wij zorgen 

samen met u voor morgen. 

 

Dorpswaardering en inrichting openbare ruimte 

CD&V Riemst investeert voluit in de dertien dorpen. Het stoepen- en 

pleinenplan wordt verder afgewerkt. De dorpskernen worden 

vergroend en verfraaid.   

 

1. Het opgemaakte pleinenplan verder realiseren om gezellige, groene ontmoetingsplekken te 

creëren en de leefbaarheid te verhogen in alle dorpskernen. In Herderen, Heukelom, 

Membruggen, Val-Meer, Vroenhoven, Zichen en Zussen werd het dorpsplein al vernieuwd. 

Ook de dorpspleinen in Genoelselderen, Kanne en Vlijtingen willen wij aanpakken.  

2. Blijven opwaarderen van wijken en straten door herinrichting van de openbare ruimte, aanleg 

van stoepen, groenvoorzieningen, speelplekken, aangepaste verlichting, … 

3. Een maximale toegankelijkheid van voetpaden voor voetgangers en minder mobielen zijn een 

blijvend aandachtspunt bij de aanleg. De zwakke weggebruiker staat hier centraal. 



 

 

Verkiezingsprogramma 2018 - CD&V Riemst                                                                                                                          Pag 6 van 73  

4. Heel wat straten werden opgewaardeerd door de aanleg van stoepen voor de zwakke 

weggebruiker. Het stoepenplan waarmee reeds 68km stoep werd aangelegd, blijven we 

verder uitvoeren in de verschillende dorpen.  Ook het onderhoud van deze stoepen blijft een 

aandachtspunt, zowel voor het reinigen als voor eventuele verzakkingen en mankementen.  

5. De juiste boom op de juiste plaats is het uitgangspunt van het bomenbeleid- en beheerplan. 

Dat wil zeggen: geen bosbomen in woonkernen of bomen die de doorgang op het voetpad 

verhinderen. We willen zoveel mogelijk groenvoorzieningen in elk dorp die niet hinderlijk zijn 

en onderhoudsvriendelijk. Indien er bepaalde aanplantingen voor overlast zorgen, overwegen 

we om deze aanplantingen te vervangen.  

6. Zitbanken zijn de ontmoetingsplekken bij uitstek en moeten in goede staat blijven. We 

onderzoeken elke aanvraag tot het plaatsen van een zitbank in overleg met de buurt.  

7. Fleurige dorpskernen maken het leven aangenamer, we blijven tijdens de zomermaanden de 

bebloemingsactie verderzetten en bekijken op welke manier we deze actie kunnen uitbreiden 

naar de invalswegen richting de dorpskernen. Bloemen zorgen er ook voor dat de bijen 

kunnen overleven. 

8. De gemeentewegen willen we vergroenen. Prioritair zijn de toegangswegen richting de 

dorpskernen, het groen moet hier een snelheidsremmend effect hebben.  

9. Vergroenen van de gemeente zonder het buitengebied te belasten, want het open landschap 

is een absolute troef van Riemst. Het gemeentebestuur geeft het goede voorbeeld met een 

doordachte, onderhoudsvriendelijke en frisgroene beplanting rondom de gemeentelijke 

gebouwen en op openbaar domeinen.  

 

Huisvesting, Wonen en Patrimonium 

De gemeente wordt de regisseur van het lokaal woonbeleid en zorgt 

voor voldoende geschikte en betaalbare woningen. CD&V Riemst 

focust op het activeren van leegstand en herbestemmen van 

patrimonium. We stimuleren het aangepast en levenslang wonen. We 

creëren ruimte voor de ontwikkeling van zorgsatellieten in elk dorp. 
 

1. De lokale woonbehoefte aftoetsen en de Vlaamse Wooncode toepassen voor een duurzaam 

woonbeleid. Op basis daarvan willen we een lange termijnvisie uitbouwen, zodat er in elk dorp 

de nodige woongelegenheden kunnen worden gerealiseerd. Uiteraard zijn we daarvoor 

afhankelijk van de vergunningverlenende overheden, Vlaanderen of de Provincie Limburg. 

2. We willen met de gemeente actief onze rol opnemen als regisseur van het lokaal woonbeleid 

om te komen tot een goed beleid, dat afgestemd is op de plaatselijke situatie. Tegelijkertijd 

willen we over de grenzen van het domein Wonen heen kijken en zorgen voor afstemming 

met andere beleidsdomeinen, zoals Ruimtelijke Ordening, Welzijn en Mobiliteit. We willen op 

ons grondgebied beschikken over voldoende, gedifferentieerd en betaalbaar woonaanbod: 
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aangepaste woningen van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een 

betaalbare prijs en met woonzekerheid. En dit voor àlle doelgroepen: jongeren, ouderen, 

huishoudens met een laag inkomen, personen met een beperking, alleenstaanden met of 

zonder kinderen, gezinnen.  

3. Potentiële bouwgelegenheden en woonuitbreidingsgebieden (zowel openbaar als privé)  

brengen we voor alle deelgemeenten in kaart. Zo kunnen we een verantwoord aanbod in elk 

dorp creëren dat de woonbehoefte volgt. Door het in kaart brengen van de onbebouwde 

percelen, behouden we het overzicht op het woonpotentieel in onze gemeente. We 

onderzoeken ook de woonmogelijkheden op deze percelen, of in het eigen of ander 

semipubliek patrimonium.   

4. Een verantwoord aanbod aan betaalbare huur- en koopwoningen, gemeentelijke kavels en 

sociale woningen, voorzien in de verschillende dorpen, die tegemoetkomen aan de nieuwe 

gezinssamenstellingen. Hiervoor werken we ook samen met onze partners Woonzo, Kleine 

Landeigendom en SVK Houtvast. We willen het aanbod aan betaalbare woningen aanpassen 

aan de noden van alleenstaanden en eenoudergezinnen, door meer kleinere woningen op de 

markt te brengen en nieuwe huur- en koopwoningen realiseren voor kleine en nieuw 

samengestelde gezinnen. 

5. Als gemeente een aantrekkelijk woonbeleid aanbieden aan jonge gezinnen, dit betekent: 

betaalbare huisvesting, werkgelegenheid, school- en recreatieruimte voor kinderen en 

jongeren op wandel- of fietsafstand, aanwezigheid en toegankelijkheid van 

gezinsondersteunende voorzieningen. We willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor jonge 

gezinnen, waar zij de rust van het buitengebied vinden op een half uur van steden als 

Maastricht, Luik en Hasselt. Het dorpsleven is authentiek met een hecht verenigingsleven. In 

Riemst kan je betaalbaar wonen en heeft elk dorp zijn basisschool. Voor de buitenschoolse 

kinderopvang betaal je het mimimumtarief van Kind & Gezin en in elk dorp voorzien we een 

recreatiezone en speelplek. Deze troeven willen we uitspelen om onze eigen jongeren in 

Riemst te houden, maar ook om nieuwe jonge gezinnen aan te trekken.  

6. Een belangrijk segment binnen het betaalbaar wonen is het sociale woonaanbod. We willen 

ons verder inzetten voor het behalen van het opgelegde Bijzonder Sociaal Objectief, rekening 

houdend met het bestaande weefsel, de draagkracht en de leefbaarheid van de verschillende 

dorpen. Niet overal is een bijkomend sociaal woonaanbod wenselijk, terwijl in sommige 

dorpen nog heel wat kansen en mogelijkheden bestaan voor een nieuw aanbod.  

7. De renovatie van bestaand patrimonium aanmoedigen met een premie. Oude panden bepalen 

dikwijls het karakter van onze dorpen. Ook herbestemmingen van bestaande vierkantshoeves 

moeten in aanmerking komen voor een premie.  

8. Strijd voeren tegen leegstand en verkrotting door het heffen van belastingen, het bestaande 

reglement op leegstand en verkrotting in stand houden en impulsen geven om leegstaande 

woningen te renoveren en terug op de woonmarkt te krijgen. En dit alles op een 

systematische wijze 
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9. De kwaliteit van de woningen en de woonkwaliteit worden strikt opgevolgd. We voeren een 

proactief beleid en maken een inventaris op van leegstaande gebouwen, voeren een actief 

aanschrijfbeleid gericht aan eigenaars-verhuurders van slechte woningen en lanceren 

informatie- en sensibilisatiecampagnes.  

10. We moedigen de aankoop van leegstaande panden aan via een premie. 

11. De samenwerking met Steunpunt Buurtopbouwwerk (Stebo) bevestigen. Stebo kan informatie 

verstrekken, advies geven, begeleiden, de gemeentelijke en andere steunmaatregelen 

bekend maken en premies aanvragen. 

12. Een renovatiecoach ter beschikking stellen voor een advies op maat bij niet-

vergunningsplichtige werken. Aan de hand van een beslissingsboom kunnen eigenaars 

definitieve keuzes maken inzake de concrete renovatiewerken die ze gaan uitvoeren.  

13. Duurzaam bouwen stimuleren met het oog op een lagere energiefactuur zonder in te leveren 

op comfort. 

14. De laatste jaren is de aandacht voor energiebesparende maatregelen enorm toegenomen. Dit 

zowel vanuit milieu- als financiële overwegingen. Bewoners hebben meer en meer nood aan 

objectieve en correcte informatie over deze materie. Als gemeente ondersteunen we de 

vragen van onze inwoners maximaal. Door de intergemeentelijke samenwerking met 

gemeenten rond Wonen, kan Riemst een wekelijks Woonloket aanbieden waar inwoners 

terecht kunnen rond allerhande advies. Ook in de toekomst willen we dit aanbod voorzien, 

waarbij steeds ingespeeld wordt op nieuwe regelgeving of nieuwe mogelijkheden.     

15. Het Lokaal Woonoverleg behouden. 

16. Sociale huisvestingsmaatschappijen willen we - als bevoorrechte partner voor een sociaal 

woonbeleid - samenwerkingsverbanden laten sluiten met andere actoren in het werkveld 

(zoals Stebo, het Sociaal Huis, Sociaal Verhuurkantoor Houtvast). Op die manier willen we de 

dienstverlening beter op elkaar afstemmen. 

17. Sociaal zwakkeren bijstaan in het zoeken naar   kwalitatief goede woningen, zoals bepaald in 

het Grond- en Pandendecreet.  

18. Zorgwonen moedigen we aan. 

19. Omvormen van leegstaande boerderijen of handelspanden tot woongelegenheden voor 

senioren, daarbij streven we naar groepswoningen waarbij ook zorgdiensten worden 

aangeboden. 

20. We stimuleren het aangepast en levenslang wonen. Kleine of wat grotere aanpassingen in 

een woning kunnen er voor zorgen dat mensen langer in hun woning en vertrouwde omgeving 

kunnen blijven wonen: de slaapkamer beneden installeren, rolluiken automatiseren, een 

traplift, het bad vervangen door een inloopdouche, de toegankelijkheid verbeteren, …Wij 

willen ouderen, mindermobielen en mensen met een beperking actief informeren en 

ondersteunen in hoe zij hun woning kunnen aanpassen en op welke premies zij aanspraak 

kunnen maken om deze werken te realiseren. We moedigen zowel bij privé als publieke 

partners de bouw van meergroeiwoningen aan. Dit zijn woningen die flexibel kunnen worden 
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aangepast aan de veranderende behoeften en leefomstandigheden van de bewoner. Dit 

bevordert het levenslang wonen.   

21. Het aanbieden van zorgvoorzieningen voor doelgroepen vraagt een strategische planning. De 

gemeente beschikt op dit moment over drie zorgcampussen verspreid over de gemeente. Een 

verdere uitbouw van deze zorgpolen met ambulante zorgdiensten kan het aanbod in onze 

gemeente versterken.  Naast deze drie zorgpolen onderzoekt de gemeente of er kleinere 

zorgsatellieten kunnen georganiseerd worden in de andere dorpen. Via nieuwe kleinschalige 

voorzieningen of serviceflats kunnen ouderen in eigen dorp levenslang wonen.  

22. Aanpassen van het reglement op studentenkamerverhuur aan de hedendaagse noden. 

23. Soepeler zijn voor het realiseren van nieuwe woonvormen.  

24. Veel bestaande woningen zijn voorzien van (semi)-verhardingen omwille van het 

gebruiksgemak. Wij ijveren voor vergroening van de voortuinen en willen hiervoor initiatieven 

nemen, zoals onderhoudsvriendelijke beplantingen en goede alternatieven voor het gebruik 

van pesticiden.  

 

Ruimtelijke ordening 

Nu inrichten en bouwen met het oog op de toekomst. CD&V Riemst wil 

een proactief ruimtelijk beleid voeren dat rechtszekerheid geeft aan 

bedrijven en sport- en recreatieterreinen. Om de vergrijzingsgolf op te 

vangen, maken we werk van een actieplan Ruimtelijke Ordening. Door 

planmatig en in stappen onze gemeente uit te bouwen, geven we de 

kans aan senioren, jongeren en alleenstaanden om betaalbaar te 

wonen in eigen gemeente. 
 

1. We voeren een woonbeleid op maat van elke woonkern. De kwaliteit van een woonomgeving 

wordt door meerdere elementen bepaald. De verscheidenheid aan woonvoorzieningen, de 

kwaliteit van het openbaar domein, de aanwezigheid van openbaar groen en voorzieningen, 

het zijn allemaal parameters die invloed hebben op de woonomgeving. Dit is alvast een van 

de uitdagingen waar Riemst voor staat: naar welke dorpsvorm evolueert elke woonkern en 

welke instrumenten kunnen hiervoor ingezet worden? De invulling van het publiek domein kan 

inspelen op deze nieuwe dorpsvorm en ze versterken, om zo de woon- en leefkwaliteit te 

verbeteren.   

2. Windmolenparken: we zijn pro groene energie, maar de leefbaarheid voor onze inwoners mag 

niet in het gedrang komen. Vandaag staan er vier windturbines op het grondgebied van onze 

gemeente. Bijkomende aanvragen binnen en buiten de grenzen van onze gemeente worden 

kritisch bekeken volgens duidelijke en objectieve criteria: de clustering van windturbines, 

inplanting langs lijninfrastructuren (autosnelweg, Albertkanaal), op bedrijventerreinen of bij 

gemeenschapsvoorzieningen, de afstand tot elke woning  bedraagt minimaal 300 m om 
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mogelijk hinder van geluid en slagschaduw tot een minimum te beperken.  Tot slot willen we 

de open ruimte maximaal vrijwaren. Daarnaast gaan we bij nieuwe aanvragen in naburige 

gemeenten ook in dialoog met het betrokken gemeentebestuur. De gemeente Riemst wordt 

overstelpt met aanvragen voor de inplanting van windturbines op het eigen grondgebied en 

net over de grens in naburige gemeenten. De visie en het regelgevend kader van Vlaanderen 

en Wallonië lopen uiteen, maar de impact stopt niet aan de gewestgrens. Daarom blijven we 

pleiten voor een overleg tussen het Vlaams en Waals gewest om de ruimtelijke visie rond de 

ontwikkeling en inplanting van windturbines op elkaar af te stemmen. Wij pleiten bij de 

vergunningverlenende overheden, Vlaanderen en Limburg, voor een totaalplan waarin de 

milieu- en ruimtelijke effecten en de trillingen op de ondergrondse mergelgroeven worden 

onderzocht via een MER-studie (een milieu effecten rapportage).  

3. Voor deskundig advies op vlak van Ruimtelijke Ordening blijven we beroep doen op de 

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro), waarin alle beleidsdomeinen 

betrokken worden.  

4. Het karakter en de leefbaarheid in onze dorpen willen we maximaal behouden en waar 

mogelijk versterken. Een school in elk dorp, een aangenaam dorpsplein, een actief 

verenigingsleven, recreatieruimte en de nodige basisvoorzieningen willen we in elk dorp 

bestendigen of realiseren. 

5. We streven naar een goed evenwicht tussen wonen, landbouw, natuur en recreatie terwijl we 

zuinig omspringen met de beschikbare buitenruimte.  

6. We blijven ijveren voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Tongeren-Oost langs de E313, 

omdat dit voor extra werkgelegenheid en inkomsten kan zorgen voor onze gemeente.  

7. Om onze bestaande lokale handelszaken langs de drukke gewestweg N79 (tussen Tongeren 

en Maastricht) rechtszekerheid te geven, blijven we bij de Provincie Limburg ijveren voor de 

goedkeuring van het ons RUP ‘Handelsperimeter’. Dit plan geeft deze handelszaken de kans 

om hun onderneming in stand te houden en indien nodig uit te breiden. Bijkomende 

handelszaken langs de Tongerse- en Maastrichtersteenweg worden maar beperkt toegelaten 

om de leefbaarheid van onze dorpen te bewaren.  

8. De haalbaarheid voor de ontwikkeling van het Projectgebied Riemst, de woonontwikkeling aan 

het gemeentehuis in Riemst, is onderzocht: juiste visie, maar de kostprijs ligt te hoog. CD&V 

Riemst voert een verantwoord financieel beleid: de Riemstenaar en onze 13 dorpen mogen 

niet de rekening krijgen. Dat is en blijft ons uitgangspunt. Daarom zullen we blijven 

onderzoeken hoe we onze visie op wonen en handel betaalbaar kunnen realiseren. Op die 

manier houden we onze dorpen bruisend en kunnen ook senioren en jongeren betaalbaar in 

onze gemeente blijven wonen. 

9. De strijd tegen erosie en wateroverlast blijft een van onze prioriteiten. Hoewel er al heel wat 

maatregelen werden getroffen, zijn er nog steeds overstromingsgevoelige locaties in onze 

gemeente. Deze willen we toekomstgericht en kordaat aanpakken door de aanleg van 

dammen, bufferbekkens, groenstroken en teelttechnische maatregelen in samenwerking met 

de land- en tuinbouwers. Daarom gaan we met hen in dialoog om beheerovereenkomsten af 
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te sluiten en hen te informeren over deze teelttechnische maatregelen in het kader van het 

erosiebestrijdingsplan. Enkele knelpunten willen we snel aanpakken door op strategische 

plaatsen gronden aan te kopen, indien nodig starten we hiervoor een onteigeningsprocedure 

op.  

10. Het herbestemmen en hergebruiken van leegstaande bedrijfsgebouwen (hoeves, 

handelspanden) aanmoedigen, want het kan niet de bedoeling zijn enkel bij te bouwen en de 

huidige bebouwing niet optimaal te gebruiken. 

11. Aanpak van leegstaande, monumentale vierkantshoeves en boerderijen. Stimuleren dat deze 

op de markt komen en dat hier mogelijkheden worden ontwikkeld om deze om te vormen tot 

meergezinswoningen. Indien de huidige toestand zo slecht is, kan het om de bescherming op 

te heffen, de hoeve te slopen en op deze locaties nieuwe woongelegenheden in het dorp te 

creëren. 

12. Streven naar compact bouwen, meervoudig ruimtegebruik en zongerichte inplanting. 

13. Energie- en klimaataspecten in de gemeentelijke gebiedsontwikkeling integreren.  

14. De woonuitbreiding in Vlijtingen realiseren via RUP ’t Bandje.  

15. Het opgemaakte pleinenplan verder realiseren om gezellige, groene ontmoetingsplekken te 

creëren en de leefbaarheid te verhogen in alle dorpskernen. In Herderen, Heukelom, 

Membruggen, Val-Meer,Vroenhoven, Zichen en Zussen werd het dorpsplein al vernieuwd. 

Ook de dorpspleinen in Genoelselderen, Kanne en Vlijtingen willen wij aanpakken. 

16. We maken een actieplan Ruimtelijke Ordening met het oog op de vergrijzing van onze 

bevolking. Tegen 2030 is een kwart van onze inwoners ouder dan 65 jaar. We willen meer 

woonvormen en mogelijkheden in de dorpskernen bieden. We gaan 100% voor decentrale 

seniorenhuisvesting en -voorzieningen, in alle dorpen. Hierbij moeten we ons wel goed 

bewust zijn van het financiële plaatje. 

17. We onderzoeken de haalbaarheid van projecten rond cohousing, waarbij meerdere gezinnen 

of mensen onder één dak wonen. 

18. We onderzoeken of het gunstig is om als gemeente gronden in erfpacht te geven. 

19. We vrijwaren de natuur en het openbaar groen in alle dorpen. 

20. De focus zal eerder liggen op het activeren van leegstand en herbestemmen van patrimonium 

dan op bijkomend verkavelen. We proberen te verdichten, splitsen bestaande percelen op en 

laten hoogbouw (max. 2 verdiepingen) toe. We kiezen voor compact wonen. De voorbije 

beleidsperiode zijn er heel wat nieuwe verkavelingen gerealiseerd die tegemoetkomen aan de 

huidige vraag. Daarom verleggen we onze focus nu naar de herontwikkeling van bestaande 

gebouwen. Op die manier behouden we de open ruimte maximaal. 

21. De vraag naar ruimte om te ondernemen op KMO-zone Op ’t Reeck is groot. Daarom willen 

wij de volgende 5 hectare van de KMO-zone aansnijden en ontwikkelen. Op die manier geven 

wij onze lokale bedrijven niet alleen de mogelijkheid om zich te herlokaliseren buiten onze 

dorpskernen, maar ook de ruimte om te groeien en uit te breiden. 
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22. Bestaande woonwijken willen we opwaarderen, na 30 tot 40 jaar zijn zij aan renovatie toe. We 

willen dit bottom-up doen, in nauw overleg met de nieuwe generatie die er woont zodat hun 

leefomgeving op hen wordt afgestemd.  

 

Openbaar vervoer - De Lijn 

CD&V Riemst blijft ijveren voor een correct openbaar vervoer voor 

alle inwoners in onze gemeente. 
 

1. We blijven aandringen bij De Lijn om vanuit alle dorpen elk uur een verbinding te organiseren 

naar de aangrenzende steden en gemeenten. We willen meer openbaar vervoer.  

2. Het huidige aanbod van de belbussen van De Lijn willen we in stand houden en waar mogelijk 

uitbreiden.  

3. Onderhandelen met De Lijn om ervoor te zorgen dat de schoolgaande kinderen op een 

comfortabele manier naar school kunnen reizen.  

4. Onderhandelen met De Lijn voor comfortabele, toegankelijke en vlot bereikbare bushaltes. 

5. De bestaande bushaltes kwalitatief onderhouden, bij voorkeur via een tewerkstellingsproject 

waardoor langdurig werklozen een kans krijgen op de arbeidsmarkt. 

 

Openbare werken, infrastructuur en nutsvoorzieningen 

Voor CD&V Riemst is het kwalitatief onderhoud van de openbare 

ruimte een speerpunt. Een proactief beheer wordt de leidraad bij de 

reorganisatie van de Technische Dienst. Via een ‘snel interventieteam’ 

willen we dringende werkopdrachten onmiddellijk afhandelen.  
 

1. Een proactief beheer van het openbaar domein wordt de rode draad binnen een snelle en 

efficiënte werking van de Technische Dienst. We willen een gelijkwaardige inzet en 

engagement in alle dorpen en op alle wegen.  

2. Kwalitatief onderhoud van de openbare ruimte, het openbaar groen en de properheid van 

onze dorpen worden een prioriteit in de dagelijkse werking van de Technische Dienst. Het 

gaat dan concreet om het beheer van voetpaden, wegen, fietspaden, groenvoorzieningen, 

verlichtingen, rioleringen, waterlopen, verkeersborden, zitbanken, vuilbakken, speelplekken, 

begraafplaatsen, … Daarvoor wordt een strakke planning opgemaakt en opgevolgd. 

Systematische controle, onderhoud, herstelling en vernieuwing worden een evidentie.  

3. We voorzien  elk jaar in de begroting een investeringsbedrag  voor het aanleggen van nieuwe 

en onderhouden van bestaande stoepen, zowel voor het reinigen als voor mogelijke 

verzakkingen of mankementen. Nieuwe stoepen worden aangelegd op basis van een 
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prioriteitenlijst die afhankelijk is van het gebruik van de wegen. Mooie dorpspleinen zorgen 

voor leefbare dorpskernen. Daarom willen we het opgemaakte pleinenplan verder realiseren 

om gezellige, groene ontmoetingsplekken te creëren en de leefbaarheid te verhogen in alle 

dorpskernen. In Herderen, Heukelom, Membruggen, Val-Meer,Vroenhoven, Zichen en Zussen 

werd het dorpsplein al vernieuwd. Ook de dorpspleinen in Genoelselderen, Kanne en 

Vlijtingen willen wij aanpakken. We zorgen voor een goed onderhoud van de bestaande en de 

nieuwe dorpspleinen..  

4. Meldingen door inwoners van gebreken en schade aan het openbaar domein worden snel 

aangepakt door middel van de invoering van een ‘snel interventieteam’ dat dringende 

werkopdrachten meteen afhandelt.  

5. Bij investeringen wordt de economische haalbaarheid getoetst via een kosten-batenanalyse. 

6. Een goed werkende Technische Dienst vereist goed materieel om zo de kwaliteit van werken 

te bevorderen en te verhogen. 

7. We willen de reorganisatie van de Technische Dienst verderzetten en de efficiëntie verhogen. 

Onze technische medewerkers moeten multidisciplinair zijn en niet langer specialist in één 

specifieke taak. Het personeel wordt ingezet in functie van de behoeften, bijvoorbeeld in de 

winterperiode wordt er meer personeel ingezet in het gebouwenbeheer en in de zomerperiode 

staan dezelfde medewerkers in voor het onderhoud van het openbaar domein. Zo wordt de 

werkdruk voor elke medewerker het jaar rond vergelijkbaar.  

8. Het gemeentepersoneel willen we aanleren om alert te zijn voor mankementen aan het 

openbaar domein en om deze op een eenvoudige manier te registreren als werkopdracht, 

zodat de Technische Dienst het probleem snel kan aanpakken. We werken daarvoor een 

beloningsprogramma uit. Ook geïnteresseerde inwoners en verenigingen mogen zich 

kandidaat stellen om meter of peter te zijn van een stukje openbaar domein. Ook voor hen 

werken we een beloningsprogramma uit. Samen zorgen we voor een veilige en toegankelijke 

openbare ruimte.  

9. Via maandelijkse dorpsrondgangen willen we het beleid en het personeel samenbrengen op 

locaties waar er knelpunten zijn om zo een efficiënte oplossing te bedenken. 

10. Uitbesteden of uitvoeren in eigen beheer wordt een constante overweging waarbij rekening 

wordt gehouden met de deskundigheid en kosten-batenanalyse.  

11. Werken die extern worden uitbesteed worden op regelmatige basis geëvalueerd en 

bijgestuurd, controle op een goede uitvoering is noodzakelijk.  

12. De Technische Dienst voert een open communicatie, zodat melders op de hoogte blijven van 

de stand van zaken over wat zij hebben doorgegeven. We streven naar een vlotte 

behandeling en afhandeling van alle meldingen.  

13. De Technische Dienst communiceert actief over de dagelijks werking. Inwoners worden op de 

hoogte gehouden van de aanvang van werken, waarom werken eventueel tijdelijk 

onderbroken worden (bv. door weersomstandigheden), wanneer er snoeiwerken worden 

gepland, als er zitbanken worden bijgeplaatst, over het beheer van speelplekken, aanpak van 
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sluikstorten, … Dit geeft duiding aan de inwoners over wat er allemaal gedaan wordt door de 

gemeente en hoe dit wordt aangepakt.  

14. Sluikstorten worden snel opgeruimd en de veroorzakers worden hard aangepakt. In 

samenwerking met de politie, dienst Leefmilieu en de inzet van mobiele camera’s wordt de 

pakkans fors verhoogd, met aangepaste boetes willen we de vervuilers afschrikken.  

15. We willen graag zoveel mogelijk groen in de gemeente, waarbij de juiste boom/plant op de 

juiste plaats centraal staat en goed wordt beheerd. Dat wil zeggen: geen bosbomen in 

woonkernen of bomen die de doorgang op het voetpad verhinderen. We willen zoveel 

mogelijk groenvoorzieningen in elk dorp die niet hinderlijk zijn en onderhoudsvriendelijk. 

Indien er bepaalde aanplantingen voor overlast zorgen, overwegen we om deze 

aanplantingen te vervangen. Het bomenbeleid- en beheersplan vormt samen met de digitale 

inventarisatie de leidraad om het groenonderhoud goed op te volgen.  

16. We kiezen voor kwaliteit, bomen die door hun structuur te groot zijn voor hun standplaats 

worden vervangen door bomen die wel passen in het straatbeeld. 

17. Wijk Krinkelsgracht in Riemst-centrum wordt gekenmerkt door een verouderd 

bomenpatrimonium, veel bomen zijn te groot voor een woonwijk en horen in een bos thuis. Wij 

willen deze wijk omvormen tot een parkgebied door een aangepaste aanplanting en 

heraanleg van de voetpaden.  

18. Om de kwantiteit van ons bomenbestand te vergroten, planten we meer bomen aan zoals een 

speelbos, geboortebos, bomen op pleinen, bomen op bestaande en nieuwe verkavelingen, 

bomen langs veldwegen, … Dit alls in overleg met de Landbouwraad. 

19. We kiezen voor een milieu- en onderhoudsvriendelijke inrichting van plantsoenen.  

20. Het verbod op het gebruik van pesticiden in het beheer van het openbaar groen en de 

omschakeling naar alternatief onkruidbeheer is geen evidentie. We houden de vinger aan de 

pols om nieuwe technieken op de markt te vinden die we efficiënt en gebruiksvriendelijk 

kunnen toepassen.  

21. Wegen en voetpaden moeten onkruidvrij worden gehouden. Voortaan worden niet enkel de 

stoepen voor onbebouwde percelen en leegstaande panden gereinigd, we doen dit ook voor 

bebouwde percelen zodat we een uniform straatbeeld krijgen.  

22. Het groenonderhoud langs gewestwegen laat vaak te wensen over. We willen aandringen bij 

het Vlaams Gewest om hier extra aandacht aan te schenken en waar dit nodig en mogelijk is, 

willen het groenonderhoud overnemen.  

23. We willen ons kandidaat stellen voor de wedstrijd Groen- en Bloemengemeente. Via nieuwe 

bebloemingsacties en groenvoorzieningen willen we voor een leefbare, fleurige en kleurrijke 

gemeente zorgen waar iedereen zich goed voelt.  

24. De plaatsing van bladkorven en een subsidie voor dakgootbeschermers om de overlast tijdens 

de bladval te voorkomen, zetten we verder.  

25. We kiezen voor een duurzame openbare verlichting. Bij nieuwe straatverlichting en 

straatlampen die worden vervangen, wordt er systematisch gekozen voor spaarzame 
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ledverlichting. We schenken ook bijzondere aandacht aan het voorkomen van lichthinder en 

willen de verlichting efficiënt gebruiken.  

26. De strijd tegen erosie en wateroverlast blijft een van onze prioriteiten. Hoewel er al heel wat 

maatregelen werden getroffen, zijn er nog steeds overstromingsgevoelige locaties in onze 

gemeente. Deze willen we toekomstgericht en kordaat aanpakken door de aanleg van 

dammen, bufferbekkens, groenstroken en teelttechnische maatregelen in samenwerking met 

de land- en tuinbouwers. Daarom gaan we met hen in dialoog om beheerovereenkomsten af 

te sluiten en hen te informeren over deze teelttechnische maatregelen in het kader van het 

erosiebestrijdingsplan. Enkele knelpunten willen we snel aanpakken door op strategische 

plaatsen gronden aan te kopen, indien nodig starten we hiervoor een onteigeningsprocedure 

op. Bij particuliere afkoppelingswerken geven we speciale aandacht aan de individuele 

behandeling van afvalwater.  

27. Bij nieuwe wegenissen wordt er systematisch gekozen voor gescheiden riolering om zo het 

afvalwater af te voeren naar een zuiveringsstation. Een maximale sanering van het afvalwater 

blijft een aandachtspunt.  

28. We zorgen voor een nauwe samenwerking met de nutsmaatschappijen die actief zijn op het 

grondgebied van de gemeente en die instaan voor het beheer van de riolering, elektriciteit, 

drinkwater, ... 

29. We blijven aandringen bij de Watergroep om de waterleidingen te moderniseren en hebben 

hiervoor bijzondere aandacht voor de waterleiding in straten die boven groeven gelegen zijn. 

Leefmilieu  

We maken werk van een gezond leefmilieu en het behoud, herstel en 

de ontwikkeling van natuur. We voeren een nultolerantie tegen 

sluikstorten en zwerfvuil. CD&V Riemst pleit voor een strenge aanpak 

en wil via een beloningsysteem inwoners en verenigingen 

aanmoedigen om een stukje van hun dorp zwerfvuilvrij te houden.  
 

1. Als vertegenwoordiger van alle betrokkenen in natuur- en milieubeheer is de Milieuraad het 

inspraakorgaan bij uitstek, wij willen hen op regelmatige basis blijven ontmoeten.  

2. Riemst is een typische plattelandsgemeente. We willen onze landbouwers en 

natuurverenigingen waarderen als landschapsbouwers, zij beheren ons landschap en zorgen 

voor een unieke leefomgeving. 

3. Het behouden, aanplanten en beheren van landschapselementen zoals hagen, bomen, 

groenstroken, bosjes, … willen we aanmoedigen. Daarvoor sluiten we 

beheersovereenkomsten af met particulieren en landbouwers.  

4. Stimuleren en subsidiëren van aanplant van boomgaarden zodat we de boomgaardengordels 

rondom onze dorpen kunnen behouden, uitbreiden en verbeteren.  
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5. Waardevolle, monumentale bomen de nodige bescherming bieden en deze in stand houden 

voor de komende generaties.  

6. Het beheer in natuurgebieden verderzetten en hiervoor de nodige logistieke en financiële 

steun aanreiken.  

7. Stimuleren, toepassen en promoten van het gebruik van streekeigen plantmateriaal dat de 

lokale natuurwaarde aanzienlijk verhoogt. 

8. Inventarisatie van alle openbare, niet bebouwde locaties die tot op heden niet duurzaam zijn 

ingericht en die voorzien van (uitzonderlijke) bomen of groenbeplanting en hiervoor een 

concreet beheerplan uitwerken. 

9. Het project Trage Wegen in zoveel mogelijk deelgemeenten voortzetten. Hiermee willen we 

de wandelpaden en steegjes in alle dorpen behouden en herstellen, alsook het gebruik van 

deze landschapsverbindingen stimuleren. Bij deze trage wegen wordt er bijzondere aandacht 

geschonken aan heemkunde, landschapszorg, het herstel van hagen, … 

10. Werken aan een duurzaam biodiversiteitbeleid, zoeken naar mogelijkheden ter bevordering 

van de biodiversiteit en ondertekenen van het biodiversiteitcharter.  

11. Lichthinder, lawaaihinder, stoken, hondenpoep, allesbranders en soortgelijke problemen 

voorkomen en waar nodig beteugelen. 

12. Acties uitwerken met scholen om kinderen uitleg te geven over preventie, hergebruik en 

recyclage van afval. We willen dat elk kind een bezoek brengt aan het recyclagepark en de 

Kringwinkel, een les volgt bij de compostmeester, deelneemt aan de acties Straat.Net en 

Operatie Proper en andere initiatieven rond duurzaamheid. We werken hiervoor een 

beloningssysteem uit. 

13. Het gebruik van het gemeentelijk recyclagepark willen we samen met uitbater en 

afvalintercommunale Limburg.net verder aanmoedigen. 

14. Promoten van het hergebruik van goederen via de Kringwinkel. 

15. Sluikstorten worden snel opgeruimd en de veroorzakers worden hard aangepakt. In 

samenwerking met de politie, dienst Leefmilieu en de inzet van mobiele camera’s wordt de 

pakkans fors verhoogd, met aangepaste boetes willen we de vervuilers afschrikken. Oprichten 

van een WhatsAppgroep om de pakkans van sluikstorters en veroorzakers van zwerfvuil te 

vergroten, zo verhogen we het aantal mobiele camera’s . We waken er wel over dat de 

beheerder van de WhatsAppgroep kan ingrijpen als burgers te ver gaan in het ‘politie’ spelen. 

16. Acties opzetten in de strijd tegen zwerfvuil door gebruik te maken van confronterende foto’s 

om mensen wakker te schudden.  

17. Invoeren van een peter- en meterschap voor particulieren en verenigingen die beloond 

worden om een gedeelte van hun dorp op regelmatige basis zwerfvuilvrij te maken.  

18. Plaatsen van bijkomende ondergrondse glascontainers in samenwerking met 

afvalintercommunale Limburg.net.  

19. We willen het gebruik van herbruikbare verpakkingen aanmoedigen en ondernemingen, 

handelaars, verenigingen, particulieren en producenten motiveren om alternatieven te zoeken 

voor plastic verpakkingen.  
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20. Zowel particulieren als beroepsgebruikers sensibiliseren over het oordeelkundig gebruik van 

pesticiden en hen aanmoedigen om alternatieve technieken toe te passen in het 

onkruidbeheer, zodat het pesticidengebruik wordt afgebouwd. 

Dierenwelzijn 

CD&V Riemst neemt een voortrekkersrol op om zeldzame dier- en 

plantensoorten te beschermen. Voor mogelijke probleemsoorten 

reiken we duurzame oplossingen aan. De vleermuis moet in onze 

mergelgroeven alle kansen krijgen om rustig te overwinteren.  We 

zetten in op het welzijn van alle dieren in onze gemeente en passen 

dan ook een streng beleid tegen verwaarlozing toe 
 

1. We willen beschermingsmaatregelen invoeren voor dassen die in Riemst op heel wat locaties 

verblijven, maar vaak slachtoffer zijn van het verkeer. Op locaties waar veel dassen 

voorkomen, willen we verkeerstechnische maatregelen treffen. 

2. Riemst heeft de grauwe gors geadopteerd, om deze akkervogel in stand te houden worden 

gerichte acties uitgewerkt. 

3. De korfslak is een zeldzame soort die in Riemst voorkomt, we streven naar het behoud en de 

bescherming van deze soort.  

4. We moedigen bijvriendelijke aanplantingen aan, zowel in openbaar groen als bij bedrijven en 

particulieren, door onder andere het verdelen van akkerbloemenmengsels. 

5. We zetten projecten op om de akkerfauna en -flora te beschermen. 

6. We geven bijzondere aandacht aan hamsters, in Riemst zijn er nog enkele hamsterburchten 

die we in stand willen houden.  

7. Riemst is de favoriete overwinteringsplaats van vleermuizen. In het groevebeheer is dit een 

aandachtspunt en in het buitengebied ijveren we voor lijnvormige inplantingen zodat zij hun 

habitat gemakkelijk kunnen herkennen. 

8. De kerkuil schenken wij bijzondere aandacht. 

9. Everzwijnen mogen geen overlast veroorzaken. Samen met de bevoegde instanties zetten we 

in op maatregelen om deze soort hier een thuis te geven zonder dat dit hinder veroorzaakt. 

10. De wolf is teruggekeerd naar Limburg, dit schuwe dier kan op termijn ook in Riemst 

terechtkomen. Wij zetten in op informatieverstrekking aan onze bevolking. 

11. In het buitengebied zitten veel konijnen, zij mogen geen schade veroorzaken aan 

landbouwgewassen. In overleg met jachtrechthouders, landbouwers en natuurbeheerders 

nemen we gepaste maatregelen om dit te voorkomen.  

12. Om dieren te helpen zich te verspreiden in de gemeente creëren we verbindingen zoals 

bermen, grachten, laanbomen, … 



 

 

Verkiezingsprogramma 2018 - CD&V Riemst                                                                                                                          Pag 18 van 73 

13. We weren invasieve exoten zoals muskusrat, beverrat, stierkikker, Amerikaanse vogelkers, 

Japanse duizendknoop, parelvederkruid, … We treffen maatregelen om te voorkomen dat 

deze soorten de lokale fauna en flora verdringen.  

14. Voor mogelijke probleemsoorten als marters, vossen, ratten,… streven we naar duurzame 

oplossingen om de overlast in te perken.  

15. We sensibiliseren in de strijd tegen zwerfvuil en schenken bijzondere aandacht aan het 

voorkomen van blikafval in de buurt van weides, omdat koeien zeer gevoelig zijn als de 

scherpe stukjes in hun maag terechtkomen. Zij kunnen hierdoor sterven.  

16. Hondeneigenaars worden aangemaand om hun dieren op het openbaar domein aangelijnd te 

houden en om de uitwerpselen te verzamelen. We onderzoeken welke gebieden populair zijn 

om de hond uit te laten en plaatsen hier hondenpoepbuizen. Deze zijn ontworpen met het oog 

op hondenpoepzakjes, waardoor er geen grote zaken in gedeponeerd kunnen worden. Aan 

de hondenpoepbuis stellen we ook biologisch afbreekbare hondenpoepzakjes ter beschikking. 

Aan de onthaalbalie van het gemeentehuis stellen we gratis biologisch afbreekbare 

hondenpoepzakjes ter beschikking. We willen een hondenlosloopweide inrichten op een 

geschikte locatie als proefproject. 

17. Huisdieren zijn erg gevoelig voor de knallen van vuurwerk. Op enkele uitzonderingen na, 

levert het gemeentebestuur hiervoor geen vergunningen af en wordt stil vuurwerk 

aangemoedigd.  

18. We maken kattenliefhebbers bewust van het belang om hun dieren te laten steriliseren. Voor 

de sterilisatie van zwerfkatten kan beroep gedaan worden op het dierenasiel van Sint-Truiden 

en voorziet de gemeente een financiële tussenkomst.  

19. Samen met de bevoegde instanties schenken we extra aandacht aan het welzijn van alle 

dieren in onze gemeente. Bij verwaarlozing van koeien, paarden, varkens, gevogelte, katten, 

honden, … voeren we een streng handhavingsbeleid en volgen dit grondig op.  

 

Klimaat en duurzaamheid 

Verander de wereld, begin bij jezelf. Elke Riemstenaar kan zijn of haar 

steentje bijdragen aan een duurzaam en klimaatneutraal Riemst. In 

onze gemeente beschikken we over heel wat daken van bedrijven, 

overheidsgebouwen en verenigingslokalen die geschikt zijn voor de 

plaatsing van zonnepanelen. CD&V Riemst wil het voortouw nemen 

om participatieprojecten op te zetten waarbij inwoners kunnen 

investeren in zonprojecten als supporter, aandeelhouder of afnemer 

van groene stroom. Zo bouwen we Riemst uit tot dé zongemeente van 

Vlaanderen. 
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1. We willen ons beleid afstemmen op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die 

door de Verenigde Naties zijn vastgesteld voor 2030. Deze 17 doelstellingen zijn: geen 

armoede, geen honger, goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs, gendergelijkheid, 

schoon water en sanitair, betaalbare en duurzame energie, eerlijk werk en economische groei, 

industriële innovatie en infrastructuur, ongelijkheid verminderen, duurzame steden en 

gemeenschappen, verantwoorde consumptie en productie, klimaatactie, leven in het water, 

leven op het land, vrede, veiligheid en sterke publieke diensten en partnerschappen om de 

doelstellingen te bereiken. We zorgen voor gerichte campagnes scholen, landbouwers, 

bedrijven, particulieren, verenigingen… om zo duurzaam mogelijk te wonen, te leven en te 

werken. 

2. We zorgen voor een maximale dienstverlening op vlak van duurzaamheid. Inwoners kunnen 

terecht bij het gemeentebestuur voor alle info inzake premies, duurzaam bouwen, vergelijken 

van energieleveranciers, … 

3. We informeren bouwers en verbouwers over hoe ze lage energiewoningen, passief en 

neutraal kunnen bouwen en hierbij ecologische materialen kunnen gebruiken.  

4. Het gebruik van ecologische bouwmaterialen zoals isolatie en natuurverven wordt 

gesubsidieerd.  

5. We moedigen inwoners aan om afval te voorkomen en maximaal te hergebruiken en 

recycleren.  

6. We stimuleren het gebruik van ecologische poetsproducten.  

7. Duurzame landbouw promoten we door biologische landbouw, korte keten verkoop, eerlijke 

handel, … in de kijker te zetten. 

8. We schenken aandacht aan de duurzame organisatie van evenementen met het oog op 

afvalpreventie, maximale selectieve inzameling, duurzame mobiliteit, respect voor natuur, … 

9. Hernieuwbare, alternatieve energiebronnen zoals warmtepompen, zonne-energie, … worden 

gepromoot.  

10. We willen onderzoeken of warmtenetten in Riemst toegepast kunnen worden. Een warmtenet 

is een energieconcept om restwarmte, bijvoorbeeld van een fabriek of verbrandingsoven, of 

aardwarmte van diep onder de grond, te gebruiken voor de centrale opwarming van water. 

Een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen brengt dat water tot in woningen 

en bedrijven in de buurt, voor verwarming en sanitair warm water. Energie die anders verloren 

gaat, wordt zo op een duurzame manier hergebruikt. 

11. Wij willen lokale duurzame energie-initiatieven stimuleren. Veel bedrijven, 

overheidsgebouwen, landbouwbedrijven of verenigingslokalen beschikken over grote daken 

die geschikt zijn voor de installatie van zonnepanelen. Wij willen participatieprojecten opzetten 

en coördineren zodat particulieren kunnen investeren in een zonproject als supporter, 

aandeelhouder of als afnemer van groene stroom. 

12. In het Riemst van de toekomst trekken we helemaal de kaart van de zonne-energie. We 

brengen dit in beeld door centraal in Riemst een zonnepanelenboom te installeren die 

symbool staat voor een groene en milieuvriendelijke gemeente.  
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13. Het gemeentebestuur vervult een voorbeeldfunctie inzake duurzaamheid. Zowel in de 

dagelijkse werking (paperless office, digitalisering, …), als infrastructuur (zonnepanelen, 

moderne verwarmingsinstallaties, …), zero-gebruik van pesticiden en een milieuvriendelijk 

machinepark (gebruik van elektrische voertuigen en voertuigen op gas), … 

14. We moedigen onze inwoners aan om auto’s op fossiele brandstoffen te vervangen door 

milieuvriendelijke alternatieven.  

15. We installeren laadpalen voor elektrische fietsen en wagens.  

16. We willen een digitaal fietsregistratiesysteem invoeren om mensen te motiveren om meer de 

fiets te gebruiken, met prijzen en tellers om de CO2-besparing te berekenen.  

17. We organiseren een project rond auto- en fietsdelen. We stellen hiervoor een elektrische of 

CNG-wagen en elektrische fietsen ter beschikking voor mensen die sporadisch een auto of 

fiets nodig hebben.  

18. We nemen initiatieven om carpoolen te bevorderen en proberen inwoners die in dezelfde 

omgeving werken in contact te brengen met elkaar.  

19. We willen een actieplan opzetten om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40% te verminderen.  

20. We streven ernaar om de lokale levenskwaliteit te verhogen door de aanpak van 

luchtverontreiniging, licht-, geluids- en stofhinder. We willen deze beperken tot een minimum.  

 

Archeologie 

CD&V Riemst blijft ijveren voor de oprichting van een Vlaams 

archeologiefonds dat de kosten van een archeologisch onderzoek 

dekt. 

 

1. Samen met de Vlaamse Regering zijn we een onroerend erfgoedrichtplan (OERP) aan het 

opmaken ter bescherming van  de ondergrondse mergelgroeven. 

2. Op vlak van archeologie willen we ervoor zorgen dat we voldoen aan alle decretale 

verplichtingen. 

3. Kosten voor archeologisch onderzoek moeten ten laste zijn van de gemeenschap en niet van 

eigenaars. We blijven ijveren voor de oprichting van een Vlaams archeologiefonds dat deze 

kosten dekt, op voorwaarde dat eventuele vondsten dan ook aan de gemeenschap 

toebehoren.  

4. We schenken de nodige aandacht aan het ter beschikking stellen van alle archeologische 

vondsten en informatie uit onze gemeenten, we zorgen ook voor een digitale ontsluiting van 

de inventarissen en vondsten. 
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Erfgoed en heemkundige kringen 

Je moet het verleden kennen en het heden begrijpen om de toekomst 

te kunnen zien. CD&V Riemst blijft de heemkundige kringen 

ondersteunen en houdt het erfgoed maximaal in stand. 
 

1. Het GOGRI (Geschied en oudheidkundig Genootschap Riemst) en de heemkundige kringen 

blijven we waarderen en ondersteunen als volwaardige partners in het gemeentelijke 

erfgoedbeleid. 

2. De Geschiedkundige prijs blijven we organiseren om mensen en verenigingen aan te 

moedigen om werkstukken te maken die de geschiedenis van onze gemeente vertellen. Voor 

de selectie blijven we beroep doen op het deskundig advies van GOGRI.  

3. We bieden logistieke ondersteuning bij de opmaak van publicaties in de reeks ‘Riemstse 

monumenten en landschappen’. 

4. We werken samen met de projectgroep Erfgoed Haspengouw om bovenlokale projecten te 

realiseren met de ondersteuning van lokale erfgoedactoren en deskundigen ter zake. 

5. Bijzondere aandacht koesteren we voor ons roerend erfgoed waaronder bijvoorbeeld relieken 

als kelken, kazuifels, … 

6. We blijven ons religieus erfgoed inventariseren, behouden en beheren. We zetten in op een 

publieksvriendelijke ontsluiting door bijvoorbeeld Open Kerkendagen, deelname aan Open 

Monumentendag, Erfgoeddag, … 

7. Ons immaterieel erfgoed willen we sterk promoten. We werken projecten uit die leiden tot de 

instandhouding van deze bijzonderheden. We denken onder meer aan onze dialecten, 

volksverhalen, volksgebruiken en -gewoontes.  

8. Ons immaterieel agrarisch erfgoed geniet extra aandacht, Landbouwdagen en Oogstfeesten 

blijven we promoten en ondersteunen.  

9. We willen acties opzetten rond ons sociaal-cultureel erfgoed, met bijzondere aandacht voor 

ons muzikaal erfgoed als ‘Muzikaalste gemeente van Vlaanderen’.  

10. De Riemstse musea en Belevingscentrum De Brug promoten en ondersteunen we.  

Groeven 

CD&V Riemst maakt werk van een onroerend erfgoedrichtplan om de 

toekomst en de stabiliteit van onze unieke mergelgroeven veilig te 

stellen. We onderzoeken de mogelijkheid om onze mergelgroeven te 

laten opnemen op de UNESCO Werelderfgoedlijst in samenwerking 

met de stad Maastricht.  Wij willen deze groeven ook verder promoten 

als unieke toeristische troef in Vlaanderen. 
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1. Onze mergelgroeven zijn uniek in Vlaanderen. Ze zijn historisch waardevol, doen dienst als 

vleermuizenreservaat en zijn een toeristische topattractie. Het blijft daarom in ons beleid een 

belangrijke prioriteit. 

2. De veiligheid van onze mergelgroeven wordt permanent opgevolgd door de dienst Groeven in 

samenwerking met de vzw Hulpdienst Groeven. Wijzigingen in stabiliteit worden onmiddellijk 

gemeld en opgevolgd.  

3. Onstabiele mergelgroeven die op termijn onveilig worden, willen we stabiliseren. We werken 

hiervoor samen met de Vlaamse overheid aan een oplossing, zowel voor bebouwde als te 

bebouwen percelen. We streven naar subsidiëring en ondersteuning binnen het kader van het 

onroerend erfgoedrichtplan (OERP) dat in opmaak is.  

4. We willen onze mergelgroeven verder opmeten en inventariseren, en doen daarvoor beroep 

op de modernste digitale technieken, zoals 3D-scanner.  

5. We richten de groeven zodanig in dat ze geschikt zijn als winterverblijfplaats voor vleermuizen 

(via onder andere poorten, luchtkokers, …). 

6. Het ondergronds gangenstelsel in de mergelgroeven (meer dan 200 km lang) en de 

bovengrondse mergelpanden zijn uniek in Vlaanderen en moeten we koesteren en 

beschermen. We onderzoeken de mogelijkheid om dit zeer typische en unieke landschap te 

laten opnemen op de Vlaamse, Europese en de UNESCO Werelderfgoedlijst in 

samenwerking met de Sint-Pietersberg in Maastricht.  

7. We willen een grensoverschrijdende samenwerking uitbouwen met betrekking tot de 

bescherming van de cultuurhistorische waarde van de mergelgroeven en handhavingsacties 

opzetten.  

8. We willen educatieve projecten ontwikkelen voor onze eigen scholen, en bij uitbreiding voor 

alle geïnteresseerden rond mergelgroeven en andere bezienswaardigheden in Riemst. 

9. We proberen deze unieke troef verder te vermarkten: een ontdekkingstocht voor kinderen 

door de mergelgroeven met een stoere vleermuis, een mergelsculptuurfestival en een unieke 

groeve-expeditie tijdens de wintermaanden. 

10. Samen met de Provincie Limburg realiseren en promoten we het project ‘Fietsen onder de 

grond’ in de mergelgroeve van Kanne. Dit unieke project zal bezoekers uit België, Nederland 

en Duitsland naar Riemst brengen. Aan de toegang tot deze ondergrondse fietslus richten we 

daarom een mergelwoning in als toeristisch infopunt. We volgen de veiligheid van dit project 

goed op. 

11. We onderzoeken de mogelijkheid om het ontstaan en de geschiedenis van onze 

mergelgroeven weer te geven via 3D-projecties in de mergelgroeven. 

12. De toeristische mergelgroeven ‘Grotten van Kanne’ en ‘Grotten van Zichen’ werden de 

voorbije jaren fors beveiligd en kunnen nu op een verantwoorde manier bezocht worden door 

het grote publiek. Wij willen deze promoten als unieke toeristische troef in Vlaanderen. De 

veiligheid van deze publiek toegankelijke groeven wordt continu opgevolgd. 

13. Riemst is het Mergelland van Vlaanderen en beschikt over heel wat B&B’s, vakantiewoningen 

en hotels. Toch kan je vandaag nog niet overnachten in een typische grotwoning. Wij willen 
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onderzoeken op welke manier we deze belevingstroef kunnen toevoegen aan het huidige 

aanbod. 

Monumenten en landschapszorg 

CD&V Riemst wil waardevolle monumenten en landschappen 

koesteren en beschermen. Daarvoor kunnen eigenaars van 

karaktervolle panden blijven rekenen op een gemeentelijke 

onderhoudspremie.  

 

1. Verstrekken van adviezen over en begeleiden van adviezen bij renovatie- en 

restauratiedossiers van geklasseerde gebouwen en monumenten.   

2. We willen de bijkomende gemeentelijke onderhoudspremie voor beschermde en karaktervolle 

panden van 15% behouden en eigenaars begeleiden en ondersteunen.  

3. We maken een inventaris op van de minst waardevolle monumenten en onderzoeken of de 

bescherming opgeheven kan worden, zodat we deze gebouwen op een moderne manier in 

stand kunnen houden.  

4. We ijveren voor en zetten in op een goed beheer van ons religieus erfgoed, zoals kerken, 

pastorale gebouwen, kapellen, heilige huisjes, … Zij vertellen een deel van onze 

geschiedenis.  

5. We nemen jaarlijks deel aan de Open Monumentendag waarbij we gemeentelijk, religieus en 

ander patrimonium publiekelijk voorstellen. 

6. Alle monumenten en toeristische attracties worden voorzien van informatiepanelen in de 

gemeentelijke huisstijl met een beknopte beschrijving en historiek. Via een QR-code wordt er 

gelinkt naar meer info op de gemeentelijke website.  

7. Funerair erfgoed willen we behouden, we voorzien in het onderhoud van monumentale 

graven. 

8. Bijzondere aandacht schenken we aan de ‘interbellumwoningen’, dit zijn panden die tussen 

WO I en WO II werden gebouwd. 

9. We schenken bijzondere aandacht aan de gevolgen van verwering en slijtage van ons 

mergelerfgoed.  

10. Het ondergronds gangenstelsel in de mergelgroeven (meer dan 200 km lang) en de 

bovengrondse mergelpanden zijn uniek in Vlaanderen en moeten we koesteren en 

beschermen. We onderzoeken de mogelijkheid om dit zeer typische en unieke landschap te 

laten opnemen op de Vlaamse, Europese en de UNESCO Werelderfgoedlijst in 

samenwerking met de Sint-Pietersberg in Maastricht.  
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Kerkfabrieken en erediensten 

Samen met de kerkbesturen en het bisdom werkt CD&V Riemst een 

toekomstvisie uit voor het religieus patrimonium. We bekijken welke 

nevenactiviteiten er mogelijk zijn en gaan na op welke manier een 

herbestemming kan bijdragen aan de dorpsgemeenschap. 
 

1. We blijven onze kerkfabrieken ondersteunen en begeleiden in hun werking, zowel technisch 

als financieel. De dienst Financiën ondersteunt bij de opmaak van het meerjarenplan, zodat 

onze kerkfabrieken op een gezonde en verantwoorde manier hun budgetten onder controle 

houden.  

2. We werken een duidelijke toekomstvisie uit voor ons religieus patrimonium, zodat we zinvolle 

investeringen doen en prioriteiten stellen.  

3. Gemeentelijke deskundigen volgen de renovatiedossiers van het religieus erfgoed op samen 

met de kerkfabrieken en houden toezicht op de correcte uitvoering en beheersing van de 

kosten. 

4. We zetten een actie op om onze kerkbesturen te verjongen. 

5. Samen met de kerkbesturen en het bisdom onderzoeken we welke nevenactiviteiten mogelijk 

zijn binnen ons religieus patrimonium. We denken onder andere aan museumkerken, 

urnebegraafplaatsen in kerken, … 

6. We onderzoeken een herbestemming voor kerken die mogelijk buiten gebruik geraken, zodat 

zij functioneel blijven voor de gemeenschap. 

7. De meeste kerken werden de voorbije beleidsperiode gerestaureerd. Een volgende uitdaging 

voor de kerkbesturen is om te bekijken hoe zij hun kerken maximaal kunnen benutten. We 

streven maximaal naar een multifunctionele invulling waarin de dorpsgemeenschap een plaats 

krijgt.  

8. Tijdens de Open Kerkendagen wordt ons religieus patrimonium voorgesteld aan het publiek. 

Gerenoveerde kerken en kapellen krijgen extra aandacht en toelichting vanuit de 

kerkfabrieken.  

9. We willen onze religieuze gebouwen toegankelijker maken voor het publiek, zodat de 

prachtige interieurs van onze kerken en kapellen op elk moment op een veilige manier te 

bewonderen zijn. 

10. Alle religieuze gebouwen worden voorzien van informatiepanelen in de gemeentelijke huisstijl 

met een beknopte beschrijving en historiek. Via een QR-code wordt er gelinkt naar meer info 

op de gemeentelijke website.  

11. We moedigen onze kerkfabrieken aan om de gerestaureerde orgels meer te gebruiken.  

12. We zetten onze kerken in de kijker als landmarks en centra van onze dorpen. 
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Begraafplaatsen 

CD&V Riemst wil de huidige begraafplaatsen omvormen tot 

parkbegraafplaatsen met een afscheidszone die overdekt is. Zo 

kunnen mensen waardig afscheid nemen van hun dierbaren. Door te 

vergroenen willen we het onkruid op onze begraafplaatsen tot een 

minimum herleiden. We maken werk van een planmatig onderhoud 

dat nauwgezet wordt opgevolgd. 
 

1. We willen onze begraafplaatsen moderniseren door ze in te richten als parkbegraafplaats. Dit 

zijn begraafplaatsen die een parkfunctie kunnen bieden voor het dorp. Ze laten toe dat 

mensen er waardig afscheid kunnen nemen en hun dierbaren herdenken. Om tot een 

parkbegraafplaats te komen, wordt het gebied vergroend. Vergroening zorgt ervoor dat het 

onkruid geen kans krijgt.  Meer specifiek proberen we de open ruimtes zo veel mogelijk te 

voorzien van wintergroene hagen, beplantingen of gras.  

2. We hebben bijzondere aandacht voor onderhoudsvriendelijk groen op onze begraafplaatsen. 

We zorgen voor een efficiënte onderhoudsplanning en onze medewerkers worden 

gesensibiliseerd om respectvol om te gaan met deze werkplekken en hun bezoekers.  

3. Alle begraafplaatsen worden voorzien van moderne en afgeschermde afvalsystemen. 

4. We moedigen nabestaanden aan om waardvolle graven van hun familie goed te onderhouden 

en indien nodig te herstellen. 

5. We werken een ruimtelijk uitbreidingsplan uit dat de mogelijkheden onderzoekt om in de 

toekomst onze overledenen op een serene manier te kunnen begraven.  

6. We richten op alle begraafplaatsen strooiweides, colombariummuren, urnebegraafplaatsen, 

uniforme grafstenen, … in, zodat inwoners op een hedendaagse manier kunnen worden 

begraven. 

7. De plaatsing van overkappingen breiden we uit naar alle begraafplaatsen, zodat er bij slecht 

weer ook comfortabel afscheid genomen kan worden van dierbaren.  

8. Voor oude begraafplaatsen wordt een visie uitgewerkt om deze te hergebruiken.  

9. We inventariseren monumentale graven met een hoge geschiedkundige waarde. Deze 

behouden we als monumenten en beheren we.  

10. We digitaliseren de gegevens van overledenen en willen deze op de begraafplaatsen digitaal 

toegankelijk maken via infozuilen.  
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Burgerzaken 

CD&V Riemst gaat voluit voor een toegankelijke dienstverlening op 

zoveel mogelijk verschillende manieren. Zo kunnen inwoners zelf 

bepalen op welke manier ze hun administratieve zaken willen 

regelen. Naast vrije inloopuren, willen we inzetten op werken op 

afspraak, ook buiten de kantooruren. Daarnaast breiden we het 

digitaal loket verder uit en ontwikkelen we een mobiel 

dienstencentrum.  
 

1. De dienst Burgerzaken is de gemeentelijke dienst waar elke Riemstenaar meermaals op 

bezoek komt. We streven hier naar de meest efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening 

waarbij de Riemstenaar centraal staat.  

2. Discretie, klantvriendelijkheid en behulpzaamheid stellen we voorop als eigenschappen voor 

de medewerkers van de dienst Burgerzaken.  

3. De dienst Burgerzaken wordt opgeleid om waakzaam te zijn en te alarmeren bij mogelijke 

gevallen van radicalisering.  

4. Via een digitaal loket op de gemeentelijke website stellen we verschillende documenten ter 

beschikking. Daardoor moeten onze inwoners zich niet altijd meer verplaatsen naar het 

gemeentehuis. We blijven dit aanbod promoten bij onze inwoners. 

5. We spelen in op nieuwe tendensen voor Burgerzaken. 

6. We implementeren de biometrische loketten die vanuit de federale overheid verplicht zijn. 

7. Samen met andere diensten zoals Politie, Ruimtelijke Ordening en Wonen worden 

maatregelen genomen tegen fraude inzake identiteit en domicilie. 

8. Een betere dienstverlening: de tijd van aanschuiven aan het loket is voorbij. De gemeentelijke 

diensten vormen we om naar een werking op afspraak ook buiten de kantooruren, met 

daarnaast ook beperkt vrije inloopuren. Dit om de efficiëntie van de dienstverlening te 

verbeteren.  

9. Infokiosken installeren waar de burgers elektronische formulieren kunnen downloaden, 

attesten of informatie kunnen opvragen, meldingen kunnen doen en het internet raadplegen. 

Zo wordt de gemeentelijke dienstverlening 24 uur op 24 toegankelijk. 

10. We willen inwoners de mogelijkheid bieden om opgevraagde documenten ook buiten de 

openingstijden van de gemeentelijke diensten te komen afhalen via een beveiligde brievenbus 

aan het gemeentehuis.  
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Financiën 

CD&V Riemst voert een doordacht en financieel verantwoord beleid. 

We geven geen geld uit dat we niet hebben. We willen nagaan hoe we 

opnieuw de belastingen kunnen verlagen zonder te raken aan onze 

dienstverlening. Wij zijn geen voorstander van gemeentefusies, maar 

wel een voortrekker van samenwerkingsverbanden tussen naburige 

steden en gemeenten.  Daarnaast pleiten we ook voor een eerlijke 

verdeling van het gemeentefonds. 
 

1. We willen het budget beheren als een goede huisvader. Duurzaam, zorgzaam en 

verantwoordelijk omgaan met de gemeentegelden en weldoordachte keuzes maken op basis 

van de financiële mogelijkheden, prioriteiten en bestuurlijke visie.  

2. Iedere belasting toetsen op haar rechtvaardigheidsgehalte, efficiëntie en gezinsvriendelijkheid. 

Waar mogelijk doen we de singletoets. 

3. Wij willen onderzoeken op welke manier we de belastingen nog een keer kunnen verlagen.  In 

de vorige legislatuur slaagden we erin de aanvullende personenbelasting van 9% te laten 

dalen naar 8% en de algemene belasting van 55 euro per gezin werd afgeschaft, deels ter 

compensatie van de afvalfactuur 

4. Bij investeringen, waar nodig, de rentabiliteit berekenen: wat kost het als de gemeentelijke 

diensten het zelf doen en wat is de kostprijs als dit door externen wordt uitgevoerd. 

5. De beleids- en beheercyclus nog meer inschakelen als beleidsinstrument. 

6. We willen een intern controlesysteem binnen het gemeentebestuur uitwerken om de efficiëntie 

van de processen te verbeteren.  

7. Hedendaagse technologieën willen we maximaal benutten om het financieel beheer te 

automatiseren en verbeteren.  

8. De integratie van het Sociaal Huis in de gemeente moet op financieel vlak transparantie 

bieden en nieuwe kansen aanreiken.  

9. Samenwerkingsverbanden met andere gemeenten en besturen moeten ertoe leiden dat we 

een maximale kostenefficiëntie nastreven.  

10. We willen de gemeentelijke kerntaken toetsen aan hun efficiëntie en effectiviteit. We gaan na 

welke taken de gemeente zelf blijft of gaat uitvoeren en welke taken kunnen worden 

uitbesteed. Privatiseringen van dienstonderdelen zijn een mogelijke piste. Verschuivingen 

binnen het gemeentelijk takenpakket moeten goed worden begeleid. De persoonlijke, 

financiële, juridische en bestuurlijke aspecten verdienen de nodige aandacht. 

11. We pleiten bij Vlaanderen nog steeds voor een eerlijkere verdeling van het gemeentefonds. 

De 34 centrumsteden en 10 kustgemeenten worden hierin systematisch bevooroordeeld. De 
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gehanteerde verdelingswijze is achterhaald en berust niet op actuele, objectieve maatstaven. 

Als Vlaanderen wilt dat wij een landelijke- en plattelandsgemeente blijven, waardoor we 

beperkt zijn in onze ruimtelijke planning, dan verwachten we hiervoor ook een vergoeding.  

Het totale budget van het gemeentefonds bedraagt ongeveer 2.4 miljard euro, waarvan 

Riemst 3.8 miljoen euro, of 232 euro per inwoner, krijgt. Ter vergelijking: steden als Gent, 

Antwerpen, Aalst of Hasselt ontvangen respectievelijk 1.257 euro, 1.233 euro, 420 euro en 

426 euro per inwoner. 

Aankoopbeleid 

We voeren een neutraal en zuinig aankoopbeleid waarbij bedrijven 

uit Riemst maximaal de kans krijgen om deel te nemen aan 

prijsvragen en openbare aanbestedingen. 
 

1. In ons aankoopbeleid streven we naar de beste kwaliteit tegen de beste prijs, rekening 

houdend met de wet op de overheidsopdrachten. 

2. Opzetten van samenwerkingsverbanden om groepsaankopen te doen en 

hoeveelheidskortingen te bekomen.  

3. Bij aankopen geven we bedrijven uit Riemst de mogelijkheid om mee te doen aan 

aanbestedingen. 

 

Personeelsbeleid en behoorlijk bestuur 

Binnen het personeelsbeleid vormt de integratie van het Sociaal Huis 

in de gemeente de grootste uitdaging voor de volgende 

beleidsperiode. Het is een kans om de gemeentelijke kerntaken 

opnieuw te toetsen aan hun efficiëntie en effectiviteit. 
 

1. We streven naar klantvriendelijk personeel en een optimale bereikbaarheid van de 

gemeentelijke diensten, onze dienstverlening moet groot zijn in kleine dingen. 

2. We verwachten openheid en loyaliteit volgens de afspraken in de deontologische code, zowel 

tussen burgers, medewerkers als beleid. 

3. Een goed personeelsbeheer draagt zorg voor ons menselijk kapitaal. Dit zorgt voor 

gemotiveerde medewerkers die zich graag inzetten voor een klantgerichte en efficiënte 

dienstverlening. 

4. Persoonlijke ontwikkeling van het personeel door vormingen en opleiding wordt 

aangemoedigd.  

5. In het Comité Preventie en Bescherming op het Werk is er bijzondere aandacht voor het 

welzijn, de veiligheid en gezondheid van het gemeentepersoneel.  
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6. De fiets wordt zoveel mogelijk gestimuleerd voor woon-werkverkeer en voor verplaatsingen 

tijdens het werk. Aan alle gemeentelijke gebouwen voorzien we fietsenstallingen. 

7. Deskundig personeel aanwerven is niet eenvoudig, we laten de organisatie van het 

aanwervingsbeleid over aan externe, onafhankelijke bureaus die door middel van een 

examentraject kandidaten grondig screenen.  

8. We bieden het eigen personeel kansen om deel te nemen aan selectieprocedures en door te 

stromen binnen de eigen organisatie.  

9. Een duidelijke afbakening en omschrijving van het takenpakket afgestemd op het personeel 

en omgekeerd via hiërarchie is cruciaal. 

10. Gemeentepersoneel is flexibel in werkuren, via tijdsregistratie wordt de balans tussen werk en 

privé gerespecteerd.   

11. Het gemeentepersoneel geniet van een moderne, hedendaagse verlofregeling. Naast de 

wettelijke verlofdagen is er de mogelijkheid om educatief verlof, ouderschapsverlof, 

verzorgingsverlof, … op te nemen.  

12. De integratie van het Sociaal Huis in de gemeente moet leiden tot een betere dienstverlening.  

13. Door middel van evaluatie worden personeelsleden en decretale graden indien nodig 

bijgestuurd. De focus ligt op de sterktes van de medewerkers. 

14. Een goede dienstverlening vereist een aangename werkplek en goed materiaal, we bieden de 

mogelijkheid aan om initiatieven te nemen om dit te bevorderen. 

15. Onderling overleg tussen diensten en beleidsverantwoordelijken is essentieel voor de 

organisatie. Dit houdt in dat op elke werkdag beleidsverantwoordelijken in het gemeentehuis 

aanwezig zijn en ter beschikking staan van burgers en personeel. 

16. We willen de gemeentelijke kerntaken toetsen aan hun efficiëntie en effectiviteit. We gaan na 

welke taken de gemeente zelf blijft of gaat uitvoeren en welke taken kunnen worden 

uitbesteed. Privatiseringen van dienstonderdelen zijn een mogelijke piste. Verschuivingen 

binnen het gemeentelijk takenpakket moeten goed worden begeleid. De persoonlijke, 

financiële, juridische en bestuurlijke aspecten verdienen de nodige aandacht. 

17. Verregaande centralisatie van taken, bevoegdheden en budgetten naar de diensten en een 

bedrijfsmatigere aanpak. Dit zal ook een belangrijke rol spelen bij de herschikking van het 

huidige takenpakket van de gemeente. Wij willen het gemeentebestuur professionaliseren en 

runnen zoals een gezond, modern bedrijf.  

18. Strikte opvolging van de afspraken in de rechtspositieregeling. 

19. Duidelijke afspraken tussen het personeel en beleid worden vervat in het systeem van 

dienstnota’s.  

20. Samenwerkingsverbanden opzetten met andere overheden en partners. In Riemst hebben we 

al expertise opgebouwd inzake samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld Bilzen, Tongeren 

en Maastricht. Binnen de brandweerzone werken we bovenlokaal samen met de gemeenten 

uit Oost-Limburg. De politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft samenwerkingsakkoorden met 

politie Voeren. We blijven ijveren voor meer samenwerking en zijn geen voorstander van een 
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fusie met andere gemeenten omdat we de eigenheid van onze gemeente heel belangrijk 

vinden en niet onmiddellijk voordelen zien bij een fusie als je goed kan samenwerken.  

21. We blijven werken aan een goed bestuur met doordachte investeringen en blijven aandacht 

hebben voor een correcte personeelsbezetting. Het totale personeelsbestand wordt 

regelmatig getoetst aan het takenpakket. Onze werkingskosten liggen 13% lager dan in 

vergelijkbare kleine landbouwgemeenten, dit willen we minimaal behouden.  

 

Kwaliteitszorg 

We blijven investeren in een kwaliteitsvolle en klantgerichte 

dienstverlening en moedigen verbeterprocessen aan. 
 

1. Een kwaliteitsmanagementsysteem op maat van de gemeente opmaken binnen de 

kwaliteitscirkels van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. 

2. Investeren in een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening, in medewerkers met kennis 

van zaken en in het verder verbeteren van de organisatie. 

3. Processen in kaart brengen, analyseren, verbeteren, verankeren, evalueren en bijsturen. 

4. Een organisatiebeheerssysteem uitwerken om de belangrijkste risico’s in bestaande 

processen te beheersen en in te perken. 

5. Een laagdrempelig klachten- en meldingsmanagementsysteem dat naast een deskundige 

behandeling van de klacht/melding, voldoende aandacht heeft om verbetersuggesties voor de 

organisatie te formuleren. 

 

Informatisering en digitalisering 

De gemeente Riemst sluit aan op de informatiesamenleving. CD&V 

Riemst wil werken aan een digitale overheid die de privacy en 

informatieveiligheid beschermt. 
 

1. Informatisering moet leiden tot een betere dienstverlening voor burgers en personeel. 

2. Efficiënte en goed werkende ICT-infrastructuur met de nieuwste technieken zorgt voor een 

goede en snelle werking van de gemeentelijke organisatie. 

3. We willen burgers de mogelijkheid geven om meldingen zoals defecte straatverlichting, 

sluikstorten, verstopte rioolputjes, … eenvoudig en 24u/24u, 7 dagen op 7, door te geven via 

moderne en hedendaagse kanalen zoals bijvoorbeeld WhatsApp, een gemeentelijke app, e-

mail, de gemeentelijke website, … 

4. De inzet van een goede ICT-infrastructuur moet leiden tot een papierloze organisatie. We 

willen dossiers op papier vervangen door digitale dossiers. 
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5. De documenten voor de gemeenteraad worden digitaal ter beschikking gesteld. 

6. Voor het gemeentepersoneel willen we tablets en/of laptops invoeren om te komen tot een 

efficiënte en duurzame werking.  

7. We zetten in op een vormingsbeleid voor iedereen via Dienstencentrum De Linde. Zowel het 

gemeentepersoneel, onderwijzend personeel als inwoners krijgen de mogelijkheid om zich bij 

te scholen en mee te zijn in het digitale tijdperk. We willen het digitale loket verder uitbreiden, 

zodat elke inwoner makkelijk een aantal administratieve handelingen kan verrichten zonder 

zich naar het gemeentehuis te moeten verplaatsen.  

8. We willen burgers nog meer de mogelijkheid geven om hun dossiers digitaal op te vragen en 

op te volgen, zoals dit nu al kan voor de omgevingsvergunningen. 

9. De website en sociale media gebruiken als het communicatiemiddel van de toekomst voor 

onze inwoners en bezoekers. 

10. Infokiosken installeren waar de burgers elektronische formulieren kunnen downloaden, 

attesten en informatie kunnen opvragen, meldingen kunnen doen en het internet raadplegen. 

Zo wordt de gemeentelijke dienstverlening 24 uur op 24 beschikbaar.  

11. We willen inwoners de mogelijkheid bieden om opgevraagde documenten ook buiten de 

openingstijden van de gemeentelijke diensten te kunnen afhalen via een beveiligde 

brievenbus aan het gemeentehuis.  

12. We volgen het S-Lim verhaal kort op en bekijken welke projecten relevant zijn voor Riemst.  

13. Uitwerken van een dynamisch verkeersmanagement om het verkeer beter te beheren. 

14. Gebruik van cameratechnologie voor de aanpak van overlast, handhaving, statistische 

analyse, aansturing van verkeer, openbare verlichting, … 

15. De moderne technologie maximaal benutten en samen met andere gemeenten proefprojecten 

opstarten op het vlak van mobiliteit, veiligheid, economie, woonkernen, toerisme, zorg, 

wendbaar bestuur en ecologie, waarbij quick wins kunnen worden gerealiseerd voor een 

efficiëntere werking.  

16. We willen een digitaal fietsregistratiesysteem invoeren om mensen te motiveren om meer de 

fiets te gebruiken, met prijzen en tellers om de CO2-besparing te berekenen.  

17. Mindermobielenvervoer organiseren via mobility as a service. 

18. Samen met andere steden en gemeenten gebruiksvriendelijke apps ontwikkelen die burgers 

en gemeentepersoneel ondersteunen, waarbij de backoffice via intercommunales als 

Limburg.net, Infrax, … wordt georganiseerd.  

 



 

 

Verkiezingsprogramma 2018 - CD&V Riemst                                                                                                                          Pag 32 van 73 

Communicatie 

CD&V Riemst wil werk maken van doordachte en publieksgerichte 

communicatie via zoveel mogelijk kanalen. Er wordt meer dan ooit 

werk gemaakt van bijkomende gerichte communicatie naar specifieke 

doelgroepen. Er is extra aandacht voor bewonersparticipatie. En ook 

binnen de eigen organisatie wordt er werk gemaakt van een goede 

interne communicatie met het oog op de integratie van het Sociaal 

Huis in de gemeente. 
 

1. We informeren burgers maximaal, objectief en correct over de werking van het 

gemeentebestuur. Hierbij hebben we aandacht voor inclusieve communicatie: iedereen hoort 

onze communicatie te begrijpen. Dat betekent dat we de inhoud, kanalen en vormgeving zo 

ontwikkelen dat niemand uit de boot valt. 

2. We streven naar een 360-graden communicatiebenadering. Voorop staat het laagdrempelige 

bereik. We zetten in op een brede mix aan communicatiekanalen om zo elke doelgroep 

maximaal te bereiken. Centraal staat de gemeentelijke website die ondersteund wordt door 

het maandelijkse informatieblad dat huis-aan-huis wordt verdeeld, het gebruik van sociale 

media, en aanvullend, themagerichte brieven, flyers en brochures. Deze worden hetzij op 

papier, hetzij digitaal verspreid.   

3. Het gemeentelijk beleid streeft de inzet van de beste en meest moderne 

communicatiemiddelen na en heeft hierbij bijzondere aandacht voor de digitalisering.   

4. We willen een databank aanleggen van contactgegevens om doelgroepgericht snel en 

efficiënt te kunnen communiceren. We houden hier maximaal rekening met de regels van de 

Europese privacywetgeving, de zogenaamde GDPR. 

5. We voeren een actieve communicatie met de lokale media om de eigen gemeentelijke 

communicatie te versterken.  

6. Bezoekers van de gemeentelijke diensten worden klantvriendelijk onthaald en krijgen op een 

efficiënte manier de juiste informatie. Aan de onthaalbalie gebeurt de eerstelijnszorg en 

worden bezoekers goed geïnformeerd en naar de juiste dienst doorverwezen.  

7. Van alle medewerkers wordt een klantvriendelijke dienstverlening en open houding verwacht. 

Een correcte communicatie en telefoonetiquette zijn daarin belangrijke aandachtspunten. 

8. Om nieuwe inwoners wegwijs te maken binnen de gemeente organiseren we elk jaar een 

onthaaldag, zodat ze kennis kunnen maken met onze gemeentelijke diensten en het 

vrijetijdsaanbod in onze gemeente.  

9. We behouden een laagdrempelig klachten-en meldingsmanagementsysteem dat naast een 

deskundige behandeling van een klacht/melding, ook voldoende mogelijkheden biedt tot 

verbetersuggesties Om zicht te krijgen op de gemeentelijke organisatie zijn verenigingen, 

scholen, organisaties, … welkom op het gemeentehuis voor een rondleiding en toelichting.  
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10. Naast de wettelijke en decretaal verplichte adviesraden worden er nog in verschillende andere 

beleidsdomeinen adviesraden georganiseerd. We werken samen met in totaal 14 

gemeentelijke adviesraden die we administratief, logistiek en financieel ondersteunen en 

actief bij het beleid betrekken.  

11. De dorpsgemeenschap of specifieke doelgroepen worden projectmatig bij het beleid 

betrokken door het organiseren van hoorzittingen, inspraak- en/of informatievergaderingen, 

enquêtes, …  

12. Om een zo breed en divers mogelijk publiek de gelegenheid te geven zich uit te spreken over 

het gevoerde beleid en aanwijzingen te geven voor mogelijke bijsturingen, wordt driejaarlijks 

een wetenschappelijk onderbouwde enquête over een breed gamma aan thema’s uitgevoerd.  

13. Het vragenkwartiertje voor de gemeenteraadszitting willen we behouden, hier kunnen 

inwoners hun vragen van algemeen belang richten tot de beleidsverantwoordelijken. 

14. We publiceren de goedgekeurde agenda en notulen van de gemeenteraad op de 

gemeentelijke website.  

15. We ondersteunen de praktische uitwerking van publicaties zoals ‘Riemstse Monumenten en 

Landschappen’. 

16. Met behulp van actieve citymarketing kunnen we de naam en het imago van de gemeente 

Riemst ook buiten onze gemeentegrenzen verder bekendmaken. 
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Riemst geniet 

CD&V Riemst wil mensen de ondersteuning bieden die zij nodig 

hebben en werk maken van integrale oplossingen voor vragen die bij 

de inwoners leven. Investeren in de veerkracht van inwoners, 

netwerken en verenigingen is de leidraad. Dorpen en 

gemeenschappen verbinden.  Samen is onze kracht. 
 

Gezin 

Riemst heeft voor iedereen wat te bieden, ook voor gezinnen, 

kinderen en jongeren. Het houden en aantrekken van jonge gezinnen 

met kinderen blijft een van de speerpunten van het CD&V-beleid.  
 

1. Het Huis van het Kind blijft het gezinsondersteunend samenwerkingsverband bij uitstek. 

Ouders kunnen er terecht voor informatie, advies, opvoedingsondersteuning, ontmoeting en 

preventieve gezondheidszorg. Het gemeentebestuur blijft verder inzetten op nauwe 

samenwerking tussen de verschillende gezinsondersteunende diensten en de bekendmaking 

ervan bij onze gezinnen. 

2. We zetten in op een kwaliteitsvolle en veilige opvang waar het welzijn van het kind centraal 

staat. In functie van de vraag sturen wij het aantal opvangplaatsen en de begeleiding bij.  

3. Participatie is de rode draad in ons opvangbeleid, we luisteren elke dag naar de noden en 

behoeften van kinderen, begeleidsters en ouders. Voor de ouders van de nieuwe kinderen in 

de opvang organiseren we een informatievergadering en via een enquête evalueren we op 

regelmatig  ons aanbod.  

4. We evalueren permanent de werking van de buitenschoolse kinderopvang. We hebben 

aandacht voor het inschrijvingsbeleid en de toepassing van het huishoudelijk reglement en 

sturen bij indien nodig.  

5. De decentrale opvanglocaties worden permanent gescreend en bijgestuurd op veiligheid, 

organisatie, infrastructuur, samenwerking met de scholen, personeelsinzet, spel- en 

verzorgingsmateriaal.  

6. We stimuleren begeleiders om deel te nemen aan vormingen, eventueel in samenwerking met 

andere initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang, via de Provinciale Commissie voor 

Buitenschoolse Opvang (PCBO), Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT), de 

Opvoedingswinkel, of andere instanties. 

7. Blijven optimaliseren van de buitenschoolse kinderopvang in functie van toenemende noden 

en behoeften. Daarbij is er aandacht voor een versterking van het al bestaande aanbod en 
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gaan we na wat we extra moeten voorzien om een antwoord te kunnen bieden op de 

toenemende vragen en verplichtingen met betrekking tot personeel, infrastructuur, 

(spel)materialen, scholing van personeel en bijzondere zorgen binnen de verschillende 

opvanglocaties. 

8. Het aanbod aan activiteiten wordt uitgebreid door samenwerking met de speelpleinwerking, 

sportactiviteiten en voor bepaalde leeftijdsgroepen ook enkele activiteiten met de senioren van 

onze rusthuizen. Sport en spel worden een evidentie binnen de kinderopvang. Er wordt ook 

deelgenomen aan activiteiten die de Provinciale Commissie voor Buitenschoolse Opvang en 

andere instanties organiseren. We streven naar minstens een uur naschoolse sport voor onze 

kinderen.  

9. Uitbouwen van het aanbod voor de buitenschoolse kinderopvang voor wat betreft private 

samenwerkingsinitiatieven zoals zwem- en muziekkampen, workshops door diëtiste, 

logopedie, kinderpsyschologen, … 

10. We willen de inschrijvingsmogelijkheden en registratie van de buitenschoolse kinderopvang 

gebruiksvriendelijker maken via een digitaal platform zodat dit efficiënter kan verlopen. We 

zetten onze samenwerking met de opvoedingswinkel verder.  Iedereen kan hier individueel 

terecht voor gratis deskundig advies ivm opvoedingsvragen of eventuele doorverwijzing naar 

andere professionals.  

11. We stellen in de Opvoedingswinkel basisinformatie ter beschikking over het opvoeden van 

kinderen in de verschillende levensfasen. 

12. We bouwen een netwerk uit met andere opvoedingsactoren (scholen, oudercomités, lokaal 

overleg kinderopvang, …) 

13. We organiseren voorlichting- en vormingsactiviteiten. We zorgen voor de aanwezigheid van 

de Opvoedingswinkel op activiteiten van andere diensten met het oog op een laagdrempelig 

contact met de doelgroep, bv. de seniorenbeurs, de bib, de Gezinsdag, … 

14. We willen werk maken van themagerichte projecten van de Opvoedingswinkel in 

samenwerking met scholen, jeugd- en sportverenigingen. 

15. Tijdens de Gezinsdag brengen we jonge gezinnen met elkaar in contact. We zorgen voor een 

speelse namiddag met animatie voor de kleintjes. Tijdens de Gezinsdag houden we een 

opendeurdag van de buitenschoolse kinderopvang Ukke Puk en het Huis van het Kind. We 

lichten er het opvangbeleid en de werking toe en laten op die manier jonge ouders kennis 

maken met de verschillende gezinsgerichte diensten zoals de Opvoedingswinkel, bib, Kind en 

Gezin, kids-ID, sport- en speelaanbod, … Afsluitend planten we ook een geboorteboom. 

16. Als pleegzorggemeente roepen we onze gezinnen actief op om zich kandidaat te stellen als 

pleeggezin, daarnaast zorgen we ook voor de nodige ondersteuning van deze pleeggezinnen.  
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Onderwijs 

Om de leefbaarheid van onze dorpen te versterken, blijven we 

investeren in het behoud van een basisschool in elk dorp. CD&V 

Riemst investeert resoluut in de infrastructuur en onderwijsmiddelen 

van elke school, omdat voor ons elk kind gelijk is en de beste 

onderwijskansen verdient. Daarnaast zorgen we voor een goed 

uitgebouwd volwassenen-, muziek-, woord- en kunstonderwijs.  
 

1. De schooldirecties van de verschillende onderwijsnetten overleggen regelmatig over de 

nieuwe ontwikkelingen en noden in het basisonderwijs. Op die manier worden nieuwe 

ontwikkelingen of problemen kort opgevolgd en kennis gedeeld. Zij zijn de barometer voor het 

gemeentebestuur met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs en de dienstverlening.  

2. We erkennen en waarderen leerkrachten en directies in hun verantwoordelijkheid binnen het 

basisonderwijs en het gemeentelijk onderwijsbeleid. We waarborgen ook de pedagogische 

onafhankelijkheid. 

3. Wij zijn voorstander om de scholengemeenschap met Bilzen, Hoeselt, Tongeren en Voeren 

verder te zetten. Zo ontvangen we extra impulsen van de Vlaamse gemeenschap. Deze extra 

uren willen wij blijven inzetten op een professionele omkadering en zorg.  

4. We ijveren voor het recht op een vrije keuze voor alle ouders aangaande de 

levensbeschouwelijke begeleiding van hun kinderen. 

5. Voor het gemeentebestuur is elk kind gelijk, ongeacht het onderwijsnet. Om hen maximaal te 

ondersteunen voeren we een netoverschrijdend onderwijsbeleid. 

6. Wij willen de taak- en zorgleerkrachten behouden, zij schenken bijzondere aandacht aan 

kinderen met leerstoornissen zoals dyslexie, autisme, ADHD, …  We houden hierbij rekening 

met de financiële tegemoetkomingen van de overheid. Voor de ouders van deze kinderen 

organiseren we samen met de Opvoedingswinkel informatiemomenten, zodat zij leren 

begrijpen hoe hun kinderen de wereld beleven en op welke manier de school daarin 

begeleiding voorziet. Waar nodig zullen we dit aanbod bijsturen en uitbreiden.  

7. Met de Opvoedingswinkel willen we ouders deskundig advies en informatie geven over de 

begeleiding en opvoeding van kinderen en jongeren. 

8. We hebben oog voor de gevolgen van het M-decreet en nemen maatregelen om dit zo goed 

mogelijk te ondervangen. 

9. Wij willen het zorgaanbod behouden door in alle scholen, ongeacht het onderwijsnet, 2/24 

extra zorglestijden per 50 leerlingen ter beschikking te stellen als bijkomende ondersteuning.  

10. Aan kinderen met een motorische beperking, linkshandigen en anderstaligen bieden we 

materiële ondersteuning in samenwerking met het Sociaal Huis. 

11. Via een flankerend onderwijsbeleid worden sociale en andere voordelen toegekend aan alle 

scholen, ongeacht het onderwijsnet, en rekening houdend met de lokale noden en behoeften.  
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12. Het aanbod aan educatief materiaal in De Boekerij wordt aangekocht in overleg met de 

onderwijsnetten. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan kinderen en volwassenen met 

een beperking of leesmoeilijkheden.  

13. De samenwerking met de Academie Voeren-Riemst willen we versterken, om zo het aanbod 

in onze gemeente verder uit te breiden. We moedigen opleidingsprogramma’s voor niet-

professionele kunstbeoefening in het kunstonderwijs aan.  

14. We promoten het lokale sport en bewegingsaanbod bij kinderen en ouders via gerichte acties 

in samenwerking met de dienst Sport en de lokale sportverenigingen, om zo de doorstroming 

naar de sportverenigingen te verhogen en kinderen aan te zetten tot sporten en bewegen.  

15. We willen culturele activiteiten organiseren binnen de schoolwerking voor alle kinderen.  

16. Door middel van bedrijfsbezoeken aan lokale ondernemers en landbouwers willen we 

leerlingen vertrouwd maken met het lokaal economisch weefsel.  

17. We werken een toeristisch aanbod uit voor onze basisscholen zodat elke jonge Riemstenaar 

de belangrijke troeven in onze gemeente leert kennen. 

18. Op plattelandsklassen maken kinderen kennis met de oorsprong van hun voedsel en leren ze 

over het landschap, de natuur en de land- en tuinbouw. Omdat Riemst een veelzijdige 

plattelandsgemeente is, willen wij het voortouw nemen om ook in Riemst plattelandsklassen te 

organiseren.  

19. Via een infrastructuurtoelage ondersteunen we alle vrije basisscholen in Riemst. Via deze 

toelage kunnen zij hun bestaande schoolinfrastructuur renoveren, verfraaien, saneren, 

onderhouden en de veiligheid en toegankelijkheid verbeteren. Dit is uniek in Vlaanderen.  

20. We maken werk van een open school. Concreet betekent dit dat we ernaar blijven streven om 

de bestaande schoolinfrastructuur, ongeacht het onderwijsnet, maximaal open te stellen voor 

de dorpsgemeenschap en het verenigingsleven naar het voorbeeld van GBS De Tol in 

Herderen en GBS De Driesprong in Millen.  

21. In Vlijtingen willen we samen met het Vrij Onderwijs een nieuwe onderwijscampus realiseren. 

De school zorgt voor de  vernieuwing van de schoolinfrastructuur en de gemeente neemt de 

verantwoordelijkheid voor de parochiezaal door deze te integreren in de nieuwe 

onderwijscampus.  

22. We blijven het busvervoer van de klassen naar externe activiteiten organiseren omdat we het 

belangrijk vinden dat de leerlingen ook kennis opdoen buiten de muren van de school zoals in 

bossen, speeltuin, bedrijven, zwembad, sporthal…  

23. We evalueren het gebruik van hedendaagse en vernieuwende didactische middelen zoals wifi, 

smartboards, tablets, … in alle scholen en waar nodig sturen we bij. 

24. Wij willen de fiets van en naar school stimuleren door de aanleg van fietsstraten in de 

schoolomgeving, waarbij de fiets altijd voorrang heeft op het gemotoriseerd verkeer. 

Daarnaast voorzien we voldoende fietsenstallingen waar ouders hun fiets tijdelijk kunnen 

parkeren.  
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25. We evalueren permanent de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen en sturen bij waar 

nodig. Dit doen we in nauwe samenwerking met de wijkpolitie, dienst Mobiliteit, 

schooldirecties en oudercomités. 

26. We willen het volwassenenonderwijs voor senioren aanmoedigen via Dienstencentrum De 

Linde. We stemmen het aanbod af op de noden en maken het lesaanbod tijdig bekend bij de 

doelgroep.  

27. We zetten de samenwerking tussen Dienstencentrum De Linde en het Provinciaal Centrum 

voor Volwassenenonderwijs Voeren verder en breiden het huidige aanbod aan 

laagdrempelige opleidingen verder uit op basis van actuele behoeften, trends en nieuwe 

ontwikkelingen.  

 

Bibliotheek De Boekerij 

CD&V Riemst heeft het bibliotheekcharter ‘een bib voor iedereen’ 

ondertekend. Concreet engageren wij ons om te blijven investeren in 

de bibliotheek. 
 

1. Een kindvriendelijke werking organiseren op maat van alle scholen om op die manier kinderen 

en hun ouders te prikkelen om didactische materialen uit De Boekerij te ontlenen.  

2. Blijven inzetten op klasbezoeken in De Boekerij. Alle scholen kunnen gebruik maken van de 

gemeentelijke schoolbus voor het vervoer van en naar De Boekerij.  

3. Het aanbod aan educatief materiaal in De Boekerij wordt aangekocht in overleg met de 

onderwijsnetten. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan kinderen en volwassenen met 

een beperking of leesmoeilijkheden.  

4. De dienstverlening van De Boekerij promoten bij het publiek via de gemeentelijke infokanalen 

en eigen sociale media om meer mensen aan te sporen om te lezen en gebruik te maken van 

het aanbod, zowel voor educatie als voor ontspanning. 

5. Uitbreiden van de bibliotheekcollectie met nieuwe gedrukte werken, audiovisuele materialen 

en nog meer aandacht voor digitale boeken. 

6. Boekpooling organiseren voor mensen die minder mobiel zijn. 

7. Het leescafé behouden als ontmoetingsplek en infopunt. 

8. Voor studenten langere uitleenperiodes mogelijk maken tijdens thesisstudie, 

eindwerkvoorbereidingen, … 

9. Organiseren van een blokbar in de bibliotheek waar studenten rustig samen kunnen studeren, 

indien zij dit wensen. Dit wordt geëvalueerd en indien nodig kan de capaciteit verhoogd 

worden door dit ook decentraal te organiseren en de studietijden te verruimen.  

10. Het internet ruim toegankelijk maken voor iedereen. In de bibliotheek kan elke Riemstenaar 

terecht om informatie op te zoeken op internet. 
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11. Organiseren van thema-activiteiten op maat van alle doelgroepen. Dit aanbod willen we 

breder bekijken dan het traditionele aanbod en ook themastanden uitwerken rond bijvoorbeeld 

vrijwilligers, mantelzorg, autisme, holebi’s, … Dit koppelen aan nationale campagnes (mei 

plasticvrij, week van de vrijwilliger, …) of naar aanleiding van belangrijke data of dagen 

(herdenking Wereldoorlog, internationale dag tegen holebi- en transfobie, …) 

Jeugd 

Riemst mag zich de komende zes jaar kindvriendelijke gemeente 

noemen. CD&V Riemst engageert zich om het internationale 

kinderrechtenverdrag actief toe te passen in alle beleidsdomeinen die 

invloed hebben op kinderen en jongeren. We versterken het aanbod 

en investeren in een modern jeugdbeleid. 
 

1. De Jeugdraad is het klankbord van de jongeren in Riemst, zij hebben inspraak in het 

jeugdbeleid en kunnen via de Jeugdraad hun noden en behoeften uiten.  

2. We zetten actief in op jongerenparticipatie. We betrekken kinderen en jongeren bij projecten 

en de dagelijkse werking van het gemeentebestuur. Niet enkel binnen het jeugdbeleid, maar 

ook in domeinen als mobiliteit, onderwijs, welzijn, vrije tijd of bij projecten rond de inrichting 

van de openbare ruimte doen we de kindvriendelijkheidstoets. Riemst draagt sinds 2018 het 

label ‘Kindvriendelijke gemeente’, de aanbevelingen zijn voor ons een leidraad doorheen het 

hele gemeentelijke beleid.  

3. We motiveren niet-georganiseerde jongeren en jongeren uit andere verenigingen om een 

engagement op te nemen in de Jeugdraad. Zo kunnen we een integraal beleid voeren dat 

afgestemd is op de leefwereld van alle jongeren.  

4. Wij vinden een jongerenwerker die zich onder onze jongen begeeft belangrijk. De 

jongerenwerker gaat in dialoog met 12-18-jarigen op hangplekken, aan bushaltes, langs de 

straat, … Zo kan de jongerenwerker via informele contacten de noden en behoeften van 

jongeren detecteren en is de jongerenwerker een bruggenbouwer tussen de jongeren en de 

buurt waar zij hun vrije tijd doorbrengen.  

5. De dienst Jeugd vormen we om tot een open huis. Dit doen we doen door meer in te zetten op 

dialoog en moderne communicatiekanalen, en door de toegankelijkheid te verhogen. Alle 

kinderen en jongeren moeten weten wie het gezicht is van de dienst Jeugd. Via Snapchat, 

Instagram, Facebook en Whatsapp zorgen ze niet alleen voor een laagdrempelig contact, 

maar ook voor beleving en een jong en fris imago. De dienst Jeugd zet acties op waardoor 

kinderen en jongeren in contact komen met de dienst, bv. om zich in te schrijven, kennis te 

maken, pakketten af te halen, …  

6. In ons communicatiebeleid bannen we de brief niet. Uit een jongerenenquête blijkt dat deze 

doelgroep het persoonlijk karakter van een brief enorm waardeert.  
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7. We organiseren een preventief drugs- en alcoholbeleid en waar nodig begeleiden we 

probleemjongeren naar hulpverlenende instanties zoals het CAD en de Opvoedingswinkel.  

8. Jeugdverenigingen blijven we ondersteunen zodat zij hun doelstellingen kunnen 

verwezenlijken. Daarom blijven we investeren in goed onderhouden en veilige infrastructuur 

voor jongeren in jeugd-, sport- en cultuurverenigingen.  

9. Wij willen een vrij toegankelijk speelbos realiseren voor alle kinderen en jongeren en daarvoor 

een afsprakenkader opstellen. 

10. De verschillende speelplekken verbinden via een groen speelweefselplan, waarbij trage 

wegen, fietspaden en ruilverkavelingswegen maximaal benut worden.  

11. Stimuleren van jongeren om nieuwe initiatieven te nemen en hen ondersteunen om ze veilig, 

verantwoord en kwalitatief uit te bouwen.  

12. Jongeren motiveren om vorming te volgen (EHBO, communicatie, brandveiligheid, 

kadervorming, …) door middel van financiële en praktische ondersteuning.  

13. Kinderen en jongeren hebben het recht om te spelen, wij erkennen en aanvaarden het 

rondhangen als vrijetijdsactiviteit om het sociaal contact tussen jongeren te bevorderen. 

14. Buurtoverlast rond hangplekken willen we vermijden door de jongerenwerker een dialoog te 

laten organiseren tussen de jongeren, de buurtbewoners en eventueel wijkpolitie. Duidelijke 

afspraken maken goede vrienden. De jongerenwerker treedt in de eerste plaats op als 

bruggenbouwer tussen de buurt en de jongeren. 

15. Als inwoners dit vragen, zullen wij sport- en speelstraten organiseren via een duidelijk 

afsprakenkader, waarbij de buurtbewoners participeren in de praktische uitwerking ervan.  

16. De Culturodroom is een ontmoetingsplaats waar jongeren op een laagdrempelige manier 

kunnen deelnemen aan culturele activiteiten die aansluiten bij hun leefwereld. Het blijft de 

ambitie om culturele activiteiten voor kinderen en jongeren te organiseren gespreid over alle 

deelgemeenten. We willen de Culturodroom verder uitbouwen door samenwerkingsverbanden 

op te zetten met de verenigingen in onze dorpen.   

17. De repetitieruimte in het voormalige jeugdhuis aan de Kerkstraat in Zichen blijven we ter 

beschikking stellen van jongerenbands. 

18. We blijven investeren in de Swapwerking voor tieners, Grabbelpasactiviteiten, sportkampen 

en speelpleinwerking zodat onze kinderen en jongeren zich zinvol kunnen ontspannen tijdens 

de schoolvakanties of in de vrije tijd. Het aanbod wordt uitgebreid en ook afgestemd op de 

buitenschoolse kinderopvang.  

19. Via het jeugdwerk willen we activiteiten organiseren waardoor kinderen en jongeren 

regelmatig in contact komen met senioren in onze rusthuizen of met mensen met een 

beperking Tevona Oostheuvel. Dit willen we realiseren via een samenwerking met 

Dienstencentrum De Linde en de buitenschoolse kinderopvang. 

20. Samenwerkingsverbanden opstarten om het jeugdwerkaanbod in de gemeente te vergroten 

en de doorstroming tussen verenigingen te verbeteren.  
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21. Gerichte evenementen en samenkomsten organiseren om het jeugdwerk te stimuleren en te 

promoten zoals bijvoorbeeld: een gezamenlijke startdag of promotiecampagne, acties t.v.v.  

het goede doel, fuiven om aandacht te vragen voor bepaalde maatschappelijke thema´s, … 

22. Jeugdfuiven stimuleren en ondersteunen met aandacht voor de leefbaarheid van de 

dorpskernen en duidelijke afspraken om de overlast voor omwonenden tot een minimum te 

beperken. 

23. De bestaande speelpleinen onderhouden en aanpassen aan de noden van de wijk, de buurt 

of het dorp. We streven naar minstens één speelplek per dorp.  

24. Bijzondere aandacht geven aan jongeren met een beperking. We werken aan een 

toegankelijk vrije tijdsaanbod in of buiten onze gemeente.  

25. Taaluitwisselingsprojecten met kinderen en/of jeugd in Wallonië opzetten, zowel binnen de 

scholen als het verenigingsleven. 

26. Het project Haspenvoud International voortzetten zodat jongeren in Riemst de kans krijgen om 

zich te verrijken door buitenlandse steden en projecten te bezoeken.  

27. Kampplaats ’t Stupke in Val-meer is drukbezet, daarom willen we een bijkomende kampplaats 

realiseren en nog meer jongeren naar Riemst halen. We onderzoeken ook de haalbaarheid 

om de nieuwe kampplaats tijdens het schooljaar ook in te zetten voor de organisatie van 

plattelandsklassen.  

 

Sporten 

Er beweegt iets in Riemst! CD&V Riemst wil meer Riemstenaren aan 

het sporten of bewegen krijgen. En die gewoonte willen we van jongs 

af aan starten. Daarom organiseren we samen met onze 

buitenschoolse kinderopvang een uur naschoolse sport. Over de 

verschillende diensten heen, werken we aan nieuwe activiteiten en 

evenementen die grotere doelgroepen bereiken.  
 

1. We stimuleren een goede samenwerking tussen de vertegenwoordigers van de 

sportverenigingen en de Sportraad. Samen gaan zij opzoek naar de specifieke behoeften en 

spelen hierop in met nieuwe initiatieven. Zo hopen we tot een concreet uitgewerkt 

sportbeleidsplan te komen. 

2. Een eigentijdse en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur uitbouwen als basisvoorwaarde om te 

kunnen sporten. 

3. Het gemeentebestuur geeft het goede voorbeeld door de gemeentelijke sportinfrastructuur 

goed te onderhouden, hedendaags en toegankelijk te maken en te investeren in 

energiezuinige maatregelen.  
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4. Sportverenigingen blijven we ondersteunen zodat zij hun doelstellingen kunnen 

verwezenlijken. We denken aan onze infrastructuurtoelage, financiële steun om hun 

jeugdwerking te optimaliseren en toelagen voor opleidingscursussen.  

5. We willen onze sportclubs de mogelijkheid bieden om te professionaliseren door het volgen 

van vorming te subsidiëren en hen hierin te begeleiden.  

6. Een goede sport- en speelinfrastructuur vergt een goed beheer en onderhoud. We willen extra 

inzetten op het onderhoud van de Finse piste, Fit-O-Meter, beachvolleyterrein, 

powerplaysoccer, skatepark en speelplekken. De sporthal van Herderen wordt 

gemoderniseerd om terug te voldoen aan de hedendaagse kwaliteitseisen.   

7. De recreatiezone Op ’t Reeck willen we voorzien van buitengymtoestellen.  

8. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘RUP recreatiezones’ willen we realiseren om de zonevreemde 

sportterreinen planologisch in orde te maken zodat elk dorp in de toekomst minstens 1 

recreatiezone heeft.   

9. Indien budgettair haalbaar willen we, waar deze mogelijkheid zich voordoet, sportgronden 

aankopen.  

10. Op basis van de Eurofit-testbatterij deden we metingen naar de fitheid van jongeren. Deze 

actie willen we op regelmatige basis herhalen, de resultaten evalueren en het actieplan 

bijsturen.  

11. Het sportaanbod voor medioren en senioren willen we bijsturen en uitbreiden. Door de 

vergrijzing en hogere levensverwachting vraagt dit extra aandacht. Samen met 

Dienstencentrum De Linde willen we doelgerichte activiteiten organiseren.  

12. We willen jongeren de weg wijzen naar de sportverenigingen via de maand van de sportclub. 

13. Voor alle leeftijden en alle doelgroepen willen we een gevarieerd en uitgebreid aanbod 

aanbieden, waarbij we ook inspelen op de nieuwe trends. 

14. Om onze jongeren aan te zetten tot bewegen, willen we nieuwe initiatieven lanceren die hen 

stimuleren om op een gezonde manier aan vrijetijdsbesteding te doen. Het lokale sport- en 

bewegingsaanbod promoten bij kinderen en ouders via gerichte acties in samenwerking met 

de dienst Sport, het onderwijs en de lokale sportverenigingen om zo de doorstroming naar die 

verenigingen te verhogen en kinderen aan te zetten tot sporten.  

15. Wij streven naar minstens een uur naschoolse sport. Samen met de dienst Sport en 

buitenschoolse kinderopvang willen wij daarvoor een aanbod uitwerken. 

16. We willen de eigenwaarde van gepeste kinderen verbeteren door hen te betrekken in de 

sportvereniging en zo hun fysieke en mentale weerbaarheid te verhogen.  

17. We willen voor kwetsbare groepen, minder mobielen, bewoners van woonzorgcentra en 

kansarmen een aangepast sportaanbod uitwerken zodat zij hier meer gebruik van kunnen 

maken.  

18. Het project ‘Hartveilig Riemst’ willen we verder uitbouwen door in alle dorpen AED-toestellen 

te installeren en cursussen aan te bieden in samenwerking met het Rode Kruis om zoveel 

mogelijk mensen te leren werken met deze toestellen. We willen via WhatsApp deze cursisten 
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met elkaar in contact brengen zodat zij bij een incident snel kunnen reageren als zij in de 

buurt zijn.  

19. We willen een project ‘bewegen voor hartpatiënten’ aanbieden zodat deze kwetsbare mensen 

extra ondersteuning krijgen.  

20. Sportevenementen voor mensen met een beperking, zoals G-sport, ondersteunen we door 

middel van een toelage. 

21. We willen het sportaanbod beter communiceren en in beeld brengen om zo te zorgen dat 

doelgerichte informatie de juiste mensen bereikt en meer mensen aanzet tot bewegen. 

22. We willen de sportinfrastructuur van de scholen meer openstellen voor organisaties en 

verengingen die een – al dan niet recreatief – sportaanbod organiseren. En andersom willen 

we ook een aanbod uitwerken voor scholen, jeugd- en muziekverenigingen waarbij zij gebruik 

kunnen maken van de accommodaties van onze sportclubs. 

23. Voor de veiligheid op grote sporterevenementen vragen wij de organisatie om een hulppost te 

voorzien, hiervoor kunnen zij achteraf een toelage aanvragen. 

24. Over de verschillende diensten heen, werken we aan nieuwe activiteiten die grotere 

doelgroepen bereiken, de dienst Sport is daarin een belangrijke partner. De Proevertjestocht 

en de Buitenspeeldag hebben hun succes bewezen. We nemen daarom nieuwe initiatieven 

om onze inwoners meer naar buiten te krijgen en hen de eigen gemeente op een verrassende 

manier te laten ontdekken te voet, met de fiets of op het paard. Onder het moto ‘Er beweegt 

iets in Riemst’ verbinden we bestaande initiatieven zoals de gezondheidswandelingen, de 

10.000 stappenroutes, de bewegwijzerde wandel- en fietsroutes, Start2run, Start to 

Mountainbike en de Proevertjestocht. Daarnaast stellen we het trage wegennetwerk op punt 

en verbinden we de speelplekken met elkaar via een groen speelweefsel. We werken ook een 

aantal nieuwe initiatieven uit en denken bijvoorbeeld aan plogging (al joggend zwerfvuil 

ruimen), een wekelijkse anti-stresswandeling, een jaarlijkse loop- en fietswedstrijd (voorjaar), 

wandelhappening (herfst) en fotozoektocht met de fiets (zomermaanden). We betrekken in 

deze initiatieven ook de dorpsgemeenschappen, de scholen en verenigingen.  

25. We willen het fietstoerisme promoten, zowel voor bezoekers als voor de eigen inwoners. 

26. We willen meer fietsevenementen opzetten in Riemst die uitdagend zijn voor sporters en 

recreanten. Bijvoorbeeld een fietsdag in Kanne waarbij een competitie wordt opgezet voor 

verschillende doelgroepen: om ter snelste naar Vroenhoven en terug, fietsen door de grotten, 

een Slingerklim op de Zusserdel, bedwingen van het mountainbikeparcours, … 

27. Een kind ontgroeit zijn fiets(je) snel. Via een laagdrempelig en goedkoop fietsverhuursysteem 

willen we (groot)ouders de mogelijkheid bieden om een tweedehands kinderfiets op maat 

tegen een vriendenprijs te gebruiken. Daarvoor richten we een fietsbieb op.  

28. De paardensport in Riemst is populair. Voor de ruiters in eigen gemeente en bezoekers 

worden attractieve en veilige paardenwandelroutes uitgetekend die uitdagend zijn maar het 

gemotoriseerde verkeer maximaal proberen te vermijden.  

29. We willen in elk dorp multifunctionele recreatiezones ontwikkelen en mensen hier 

samenbrengen, competities en evenementen organiseren tussen burgers en/of verenigingen. 
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Niet vanuit de gemeente, maar wel door het verenigingsleven te betrekken en hen dit te laten 

uitbouwen. In Riemst zijn er al enkele goede voorbeelden: internationale voetbalhappening 

Millen, kerstmarkt Vlijtingen, spel zonder grenzen Val-Meer, … 

30. In overleg met De Vlaamse Waterweg nv willen we op een veilige en verantwoorde manier 

waterbeleving creëren aan het Albertkanaal. 

31. De huidige uitreiking van de sportprijzen willen we in een hedendaags jasje steken en er een 

Sportgala van maken.  

32. We willen sportlessen organiseren waarbij zowel de kinderen als hun ouders gelijktijdig de 

mogelijkheid hebben om te sporten, een gezond alternatief voor het wachten aan de zijlijn.  

33. Voor sporters en recreanten in Kanne willen we douches ter beschikking stellen zodat zij zich 

na de inspanningen kunnen verfrissen in samenwerking met lokale horeca. 

34. In en rondom Kanne liggen heel wat natuurgebieden die ook gebruikt worden door recreanten 

(zowel bezoekers als Riemstenaren) om te sporten of te fietsen. We willen de dialoog 

opstarten met de beheerders van deze gebieden om duidelijke afspraken te maken over wat 

waar kan zodat iedereen zich hierin kan vinden.  

 

Sociaal-cultureel werk 

Het verenigingsleven verbindt de mensen in onze dorpen, daarom 

blijven wij hen ten volle ondersteunen. Zaal ’t Paenhuys bouwen we 

uit tot een centrale, goed uitgeruste en multifunctionele zaal voor al 

onze verenigingen. 
 

1. De Cultuurraad is het inspraakorgaan bij uitstek voor de socioculturele verenigingen. We 

willen haar blijven ontmoeten als vertegenwoordiger van verschillende lokale cultuurtakken.  

2. Onze socioculturele verenigingen verdienen onze waardering voor hun inzet, daarom blijven 

wij hen ondersteunen: financieel via werkings-, infrastructuur- en jubileatoelagen, logistiek, 

uitleendienst, vorming, informatie, promotie, … 

3. We willen onze verenigingen stimuleren, sensibiliseren en subsidiëren om hun infrastructuur 

aan te passen aan de noden en eisen van deze tijd en de lokalen brandveilig, toegankelijk en 

energiezuinig te maken. 

4. We stimuleren de samenwerking tussen verschillende verenigingen om al dan niet in 

samenwerking met de gemeente en/of adviesraden innovatieve evenementen te organiseren 

zoals bijvoorbeeld Spel zonder Grenzen, Dorp in de Kijker, … 

5. We moedigen onze verenigingen aan om hun werking te vernieuwen en dagen hen uit om 

eens ‘out of the box’ te denken.  

6. Wij willen meewerken aan lokale, regionale of nationale cultuurprojecten.  

7. Onze verenigingen draaien op waardevolle vrijwilligers. Om hen te bedanken voor hun inzet 

organiseren we tweejaarlijks een vrijwilligersfeest.  
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8. We bouwen een vrijwilligersplatform via de gemeentelijke website waar we vraag en aanbod 

samenbrengen en zorgen voor een aanspreekpunt binnen de gemeente. 

9. Om onze verenigingen te ondersteunen organiseren we vormingen en infoavonden over 

verschillende thema’s.  

10. De Culturodroom is een ontmoetingsplaats waar jongeren op een laagdrempelige manier 

kunnen deelnemen aan culturele activiteiten die aansluiten bij hun leefwereld. Het blijft de 

ambitie om culturele activiteiten voor kinderen en jongeren te organiseren gespreid over alle 

deelgemeenten. We willen de Culturodroom verder uitbouwen door samenwerkingsverbanden 

op te zetten met de verenigingen in onze dorpen.   

11. De repetitieruimte in het voormalige jeugdhuis aan de Kerkstraat in Zichen blijven we ter 

beschikking stellen van jongerenbands. 

12. We geven logistieke steun aan elke vorm van kunst. We moedigen kennismakingsactiviteiten 

voor kinderen en jongeren aan via workshops beeldhouwen, woord, dans, muziek, fotografie, 

… 

13. De bestaande samenwerking met de Academie Voeren-Riemst blijven we uitbouwen en 

ondersteunen zodat jongeren kansen krijgen om dicht bij huis deeltijds kunstonderwijs 

(muziek, beeld, toneel) te volgen. De Academie is ook een belangrijke schakel in de vorming 

van jongeren en muzikanten, al dan niet als lid van een van onze dertien kwalitatieve 

muziekverenigingen.  

14. De lessen beeldhouwen worden voortgezet. 

15. Kunst in de Gang blijven we organiseren om (amateur)kunstenaars te promoten en zo kunst 

dichter bij de mensen te brengen. 

16. De titel ‘Muzikaalste gemeente van Vlaanderen’ blijven we hoog in het vaandel dragen en 

promoten. We denken na over nieuwe evenementen in samenwerking met onze 

muziekverenigingen: een Midzomerconcert met een grote naam door een van onze 13 

muziekverenigingen of het Muziekfestival van Kanne. 

17. Het project ‘Riemst Klassiek’ willen we behouden en uitbreiden.  

18. Goede samenwerking onderhouden met de Muziekraad en met VLAMO Riemst. 

19. We blijven onze cultuurkampioenen huldigen tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van 

de Cultuurraad. 

20. We organiseren een tweejaarlijkse uitreiking van de Cultuurprijs in samenwerking met de 

Cultuurraad. 

21. Carnaval blijven we als cultureel evenement waarderen, promoten en ondersteunen. 

22.  Zaal ‘t Paenhuys willen we uitbouwen tot een centrale, goed uitgeruste en multifunctionele 

zaal voor alle verenigingen. We willen de voorwaarden voor het gebruik van deze zaal ook 

financieel aantrekkelijker maken voor al onze verenigingen en op die manier het bestaande 

aanbod versterken. Daarbij houden we maximaal rekening met de prijzen van de andere zalen 

die door verenigingen of vzw’s worden uitgebaat, zodat Zaal ’t Paenhuys geen concurrentie 

vormt.   
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23. We willen buurtborrels, straatbarbecues, wijkfeesten, … aanmoedigen zodat mensen elkaar 

terug leren kennen.  

24. We starten het project BuurtBabbelBank. Dit initiatief wil bewoners samenbrengen voor een 

babbel. Buurtverenigingen kunnen de bank uitlenen en tijdelijk in hun buurt plaatsen. Het doel 

van de bank is om sociale interactie en kleine activiteiten uit te lokken, in de hoop een beter 

gemeenschapsleven te stimuleren. Denk daarbij aan een burenbijeenkomst, de verwelkoming 

van nieuwe buren, een namiddag voor kinderen, een klein concert, … 

25. We creëren een eigen label ‘Handmade in Riemst’ en verzamelen alle creatievelingen die als 

hobby schilderen, boetseren, juwelen maken, … Een keer per jaar organiseren we een leuke 

markt ‘Handmade in Riemst’. 

 

Senioren 

Het aantal 65-plussers zal met dertig procent stijgen, van 3.120 

inwoners in 2017 naar 4.043 in 2030. Dat is een kwart van alle 

Riemstenaren. CD&V Riemst wil dat elke Riemstenaar levenslang thuis 

kan wonen. Vanuit die visie wordt het woon- en welzijnsbeleid 

volledig hertekend. 
 

1. De Seniorenraad blijft een belangrijke rol spelen als inspraakorgaan voor alle lokale senioren.  

Het seniorenbeleidsplan verder implementeren in de volledige gemeentelijke dienstverlening. 

2. Het Sociaal Huis vormt de centrale spil in het zorgaanbod en wordt het aanspreekpunt voor 

inwoners, zodat zij  hen wegwijs kunnen maken in het aanbod van woonzorgcentra, 

assistentiewoningen, serviceflats en andere initiatieven met betrekking tot ouderenzorg.  

3. We stimuleren het aangepast en levenslang wonen.  Kleine of wat grotere aanpassingen in 

een woning kunnen er voor zorgen dat mensen langer in hun woning en vertrouwde omgeving 

kunnen blijven wonen: de slaapkamer beneden installeren, rolluiken automatiseren, een 

traplift, het bad vervangen door een inloopdouche, de toegankelijkheid verbeteren, …Wij 

willen onze 65-plussers actief informeren en ondersteunen in hoe zij hun woning kunnen 

aanpassen en op welke premies zij aanspraak kunnen maken om deze werken te realiseren. 

Samen met de ziekenfondsen organiseren we een zorgexpo rond wonen en mobiliteit.  

4. De thuiszorgsituatie van zorgbehoevende senioren op alle mogelijke manieren ondersteunen.  

Het Thuiszorgaanbod binnen de eigen gemeentelijke diensten en met bestaande partners 

uitbreiden in nauw overleg met organisaties zoals het Wit-Gele Kruis.  

5. Het Plaatselijk Overleg Platform (POP) voor thuiszorgsituaties mag blijven rekenen op onze 

steun, want dit speelt ook een cruciale rol in de zorg op maat voor de zorgbehoevende senior.  

Het Dienstencentrum De Linde ondersteunt senioren in de thuissituatie door het aanbieden 

van een aangepaste dienstverlening via de Minder Mobielen Centrale, een 

boodschappendienst en de poets- en klusjesdienst.  
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6. In Riemst zal tegen 2030 een kwart van onze inwoners ouder zijn dan 65 jaar. Door deze 

vergrijzing zal de behoefte aan thuisbezorgdiensten, afhaaldiensten en het inzetten van 

mobiele winkels stijgen. Om in te spelen op de toenemende vergrijzing willen we enerzijds 

inzetten op mobiele buurtwinkels en/of buurtmarkten in onze dorpen en anderzijds op de 

bedeling van soep of warme maaltijden aan huis in samenwerking met onze horeca. In 

samenwerking met het Sociaal Huis, de lokale buurtwinkels en landbouwers willen we een 

boodschappendienst uitwerken die ook aan huis kan leveren. We onderzoeken de 

mogelijkheid om een buurtkarproject te organiseren met dienstverlening en levering van 

goederen aan huis zoals vandaag de groenteman, drankenman, ijsjesman, … dit doen. De 

mobiele buurtwinkel rijdt dan volgens een vaste route door de dorpen. De Buurtkar kan een 

service zijn voor minder mobiele mensen, maar ook voor drukbezette tweeverdieners. Het 

concept zorgt niet enkel voor de mensen thuis, de voorbereiding van de kar levert ook sociale 

tewerkstelling op voor de gemeente. Samen met lokale horeca en buurtwinkels willen we voor 

een aanbod van warme maaltijden aan huis voor senioren zorgen. De buurtwinkel kan ook 

een belangrijke schakel zijn in een buurtzorgnetwerk. 

7. We ijveren voor de oprichting van een buurtzorgnetwerk. 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 organisaties willen we 

een buurtzorgnetwerk ontwikkelen om deze doelgroep in elk dorp te ondersteunen. Dit 

netwerk is een aanvulling op het professionele zorgaanbod en het verenigingsleven en wordt 

ondersteund door Dienstencentrum De Linde. Het buurtzorgnetwerk biedt laagdrempelige 

zorg met en door buurtbewoners. Het gaat om mensen die op vrijwillige basis iets doen voor 

elkaar en zo een bijkomende en belangrijke schakel invullen in een netwerk van zorg. Zo’n 

informeel buurtzorgnetwerk verhoogt de levenskwaliteit, vergroot de zelfstandigheid, haalt 

deze doelgroep uit hun sociaal isolement en voorkomt eenzaamheid.  

8. Er gebeurt al heel veel voor en door mantelzorgers. Er is een inventaris van diensten 

voorhanden. We willen deze mantelzorger nog meer en verder ondersteunen. We werken een 

Mantelzorgbeleidsplan uit, om senioren aan te moedigen voor mantelzorg te kiezen. We 

werken aan een campagne om familie, buren en vrienden bewust te maken van het belang 

om zorg te dragen voor ouderen in hun omgeving. Via het online Vrijwilligersplatform brengen 

we mogelijke mantelzorgers in kaart en begeleiden we hen naar hulpbehoevende senioren. 

9. We breiden het project ‘Ouderenwijzer’ voor 85-plussers uit naar jongere senioren. Binnen dit 

project informeert het Sociaal Huis proactief senioren over alle tegemoetkomingen waarop zij 

recht hebben. 

10. Senioren door middel van de Seniorengids op regelmatige basis informeren over het aanbod 

binnen onze gemeente.  

11. Bij de inrichting van openbare gebouwen of de openbare ruimte houden we rekening met 

senioren, zodat zij zich op een veilige manier te voet, met de fiets of in de rolstoel kunnen 

verplaatsen.  
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12. Dienstencentrum De Linde organiseert jaarlijks een opfrissingscursus van de nieuwe wegcode 

voor senioren en een opleiding om met een elektrische fiets te leren rijden.  

13. Extra aandacht voor maatregelen rond sociale veiligheid, zodat senioren zich veilig voelen in 

de eigen leefomgeving. Samen met de wijkpolitie willen we senioren begeleiden om hun 

woning inbraakveilig te maken.  

14.  Dienstencentrum De Linde bouwt verder aan vormingen voor senioren en 

seniorenverenigingen. Binnen het aanbod is er bijzondere aandacht voor digitale opleidingen: 

online bankieren, e-mailen, bellen via het internet, omgaan met het internet en sociale media, 

wat kan ik met een smartphone of tablet, welke handige apps kunnen mij helpen in het 

dagelijkse leven, …  

15. We evalueren de werking van de nieuwe volkstuintjes in Genoelselderen en Riemst en 

breiden het project uit naar  alle dorpen. 

16. Gezondheids- en sportinitiatieven nemen voor senioren samen met de dienst Sport en 

Welzijn. Zoals bijvoorbeeld lessen dansen, lachyoga, tai chi, geheugentraining, valpreventie, 

… zodat zij zich goed in hun vel blijven voelen. 

17. Een vrijetijdsaanbod voor senioren organiseren en promoten. We zoeken hier naar 

samenwerking met de woonzorgcentra en seniorenverenigingen om hun activiteiten open te 

stellen voor elke senior. 

18. We willen werk maken van ontmoetingsdagen voor 80-plussers en periodieke 

ontspanningsnamiddagen organiseren, waarbij Minder Mobiele Senioren thuis worden 

opgehaald.  

19. Na de realisatie van de laatste fase van Woonzorgcentrum Eyckendael willen we blijven 

lobbyen voor extra rusthuisbedden in Riemst zodat onze woonzorgcentra klaar zijn om de 

vergrijzingsgolf in onze gemeente op te vangen. 

20. Begin 2019 opent Woonzorgcentrum Eyckendael een dagopvang voor senioren. Wij zullen dit 

aanbod actief promoten en als partner het initiatief ondersteunen en na evaluatie, bijsturen 

waar nodig. Hiermee is de realisatie van de Welzijnscampus weer een stap verder.  De 

welzijnscampus is een proeftuin voor het seniorenbeleid in Vlaanderen waar privé en 

gemeente samenwerken. Eind 2018 zal er op de campus ook een volkstuin worden 

aangelegd. Er komen 10 tuintjes en één gemeenschappelijke tuin voor de voedselbank. De 

combinatie van zorgverlening, dienstenaanbod, wonen, werken en ontspannen zal ervoor 

zorgen dat de welzijnscampus een levendige ontmoetingsplek wordt voor jong en oud. 

21. We willen de mogelijkheid onderzoeken om tijdelijke nachtopvang voor senioren te 

organiseren in Riemst in aanvulling op de mogelijkheid tot dagopvang.  

22. We ijveren binnen Woonzorgcentrum Eyckendael ook voor specifieke zorg en opvang voor 

dementerenden. We werken samen met de dienst Welzijn en het Sociaal Huis aan een 

dementieplan. 

23. We bekijken in welke dorpen het wenselijk is om een kleinschalige ontmoetingsruimte voor 

ouderen in te richten. Het concept ‘De Huiskamer’ is bedoeld voor mensen die nog zelfstandig 

wonen en geen nood hebben aan dagopvang in een zorgcentrum, maar die wel behoefte 



 

 

Verkiezingsprogramma 2018 - CD&V Riemst                                                                                                                          Pag 49 van 73 

hebben aan gezelschap. Ouderen kunnen er een praatje slaan met elkaar, de krant lezen, 

koffie drinken, samen eten, spelletjes spelen, … 

 

 Welzijn en Sociaal Huis 

Vanaf 2019 integreert het Sociaal Huis met de gemeente. CD&V Riemst 

wil op het vlak van sociaal beleid een voortrekkersrol opnemen. 

Participatie van kansengroepen, preventieve gezondheidszorg en 

senioren zijn daarin de belangrijkste speerpunten. 
 

1. We willen alle diensten die zich bezighouden met het welzijn, de gezondheid en sociale zaken 

samenbrengen tot één geheel. Concreet voegen we het aanbod van zowel de gemeente als 

het Sociale huis samen. We behouden hierbij de huidige dienstverlening en financiering, maar 

dankzij deze nauwe samenwerking kunnen we het huidige aanbod versterken met nieuwe 

inzichten. Ons doel is om iedereen te bereiken: jongeren, senioren, mensen in armoede,… 

2. De gemeente neemt op het vlak van sociaal beleid een voortrekkersrol op en zet in op 

participatie. Preventieve gezondheidszorg en aandacht voor senioren zijn daarin onze 

belangrijke speerpunten.  

3. Wij willen de persoonsgebonden aangelegenheden met de nodige discretie behandelen na de 

integratie van de OCMW-raad met de gemeenteraad.  

4. Het Sociaal Huis als een open huis promoten door proactief doelgroepen die er een beroep op 

kunnen doen uit te nodigen om kennis te maken met het aanbod en de dienstverlening. 

Daarnaast is het Sociaal Huis vlot bereikbaar voor iedereen die sociale of fiscale vragen heeft 

of een aanvraag wil doen voor een uitkering of premie. 

5. De maatschappelijk assistenten van het Sociaal Huis blijven een actieve opsporings-  en 

begeleidingsdienst van sociale problemen.  

6. De samenwerking met de voedselbank behouden we.  

7. De mogelijkheid blijven bieden aan kansarmen om een beroep te doen op meubel- en 

kledingcentrales.  

8. Via het Sociaal Huis blijven we samenwerken met het Sociaal Verhuurkantoor Houtvast. We 

onderzoeken de mogelijkheid om het aanbod uit te breiden door de dienstverlening beter 

bekend te maken bij kandidaat-verhuurders.  

9. Het Sociaal Huis blijft nauw samenwerken met Dienstencentrum De Linde. Ook de lokale 

welzijnsvoorzieningen houden we in stand.  

10. We willen het project ‘Ouderenwijzer’, dat senioren proactief informeert over alle 

tegemoetkomingen waarop zij recht hebben, uitbreiden naar alle Riemstenaren, zodat zij alle 

premies ontvangen waar ze recht op hebben.  

11. We ijveren voor de oprichting van een buurtzorgnetwerk. Ouderen en mensen die hulp nodig 

hebben, wonen graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving. Samen met de 
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gemeente, het Sociaal Huis, buurtbewoners, verenigingen en lokale organisaties willen we 

een buurtzorgnetwerk ontwikkelen om deze doelgroep in elk dorp te ondersteunen. Dit 

netwerk is een aanvulling op het professionele zorgaanbod en het verenigingsleven en wordt 

ondersteund door Dienstencentrum De Linde. Het buurtzorgnetwerk biedt laagdrempelige 

zorg met en door buurtbewoners. Het gaat om mensen die op vrijwillige basis iets doen voor 

elkaar en zo een bijkomende en belangrijke schakel zijn in een netwerk van zorg.  Zo’n 

informeel buurtzorgnetwerk verhoogt de levenskwaliteit, vergroot de zelfstandigheid en haalt 

deze doelgroep uit hun sociaal isolement.  

 

Personen met een beperking - toegankelijkheid - gelijke kansen 

CD&V Riemst streeft naar een maximale inclusie van personen met 

een beperking. We breiden de thuiszorgdiensten voor senioren uit 

naar personen met een beperking, omdat ook zij het recht hebben om 

levenslang thuis te wonen. 
 

1. Als inspraakorgaan van alle mensen met een beperking blijft de Gehandicaptenraad op 

regelmatige basis het gemeentebestuur ontmoeten om noden en behoeften te detecteren en 

het beleid waar nodig bij te sturen. 

2. Inzetten op een optimale toegankelijkheid in al haar facetten. 

3. De samenwerking met vzw Toegankelijkheidsbureau voortzetten. 

4. Voor aanpassingen aan openbare gebouwen of het openbaar domein dient een 

toegankelijkheidstoets een reflex te worden en worden de plannen waar nodig bijgestuurd. Dit 

wordt niet enkel planmatig vastgelegd, maar ook strikt opgevolgd bij oplevering.  

5. Openbaren diensten en publiek toegankelijke plaatsen voorzien van gevrijwaarden 

parkeerplaatsen die voldoen aan de vooropgestelde normen.  

6. Het openbaar domein maximaal toegankelijk maken door het voorkomen en opheffen van 

verkeersonveilige situatie. Bijzondere aandacht wordt hierbij geschonken aan 

voetgangersoversteekplaatsen, fietsroutes, toegankelijke bushaltes en vlot berijdbare 

stoepen. 

7. De sociale bouwmaatschappijen ertoe aanzetten om een gedeelte van de nieuwe sociale 

woningen te bouwen als meegroeiwoning,  zodat de woning flexibel aangepast kan worden 

aan de veranderende behoeften en leefomstandigheden van de bewoner. Dit bevordert het 

levenslang wonen.  

8. Verenigingen aanmoedigen om hun infrastructuur toegankelijk te maken door middel van een 

toelage. 

9. Toegankelijke evenementen organiseren zodat elke Riemstenaar hieraan kan deelnemen, 

ongeacht zijn of haar beperking. De Gehandicaptenraad ondersteunt dit via een toelage. 
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10. We stimuleren het aangepast en levenslang wonen. Kleine of wat grotere aanpassingen in 

een woning kunnen er voor zorgen dat mensen langer in hun woning en vertrouwde omgeving 

kunnen blijven wonen: de slaapkamer beneden installeren, rolluiken automatiseren, een 

traplift, het bad vervangen door een inloopdouche, de toegankelijkheid verbeteren, …Wij 

willen mensen met een beperking actief informeren en ondersteunen in hoe zij hun woning 

kunnen aanpassen en op welke premies zij aanspraak kunnen maken om deze werken te 

realiseren. Samen met de ziekenfondsen organiseren we een zorgexpo rond wonen en 

mobiliteit.  

11. Het gemeentelijk thuiszorgaanbod voor senioren (Minder Mobielen Centrale, 

boodschappendienst, poets- en klusjesdienst) uitbreiden naar mensen met een beperking. Op 

die manier ondersteunen we hen om zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving te blijven 

wonen.  

12. Bij het organiseren van activiteiten rekening houden met mensen met een beperking en hen 

optimaal betrekken bij allerhande activiteiten zoals de seniorendansnamiddag, buitenschoolse 

kinderopvang, het speelplein, … 

13. G-sporten aanmoedigen en ondersteunen door middel van een toelage en op verzoek 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opzetten. 

14. Een nauwe samenwerking met Tevona Oostheuvel behouden. 

15. Een vrijetijdsaanbod op maat van mensen met een beperking uitwerken.  

16. Het gemeentebestuur engageert zich om initiatieven te ondersteunen en te promoten die 

georganiseerd worden ten voordele van personen met een beperking. 

17. Meewerken aan tewerkstellingsmogelijkheden voor kansengroepen. 

18. Streven naar een autismevriendelijke gemeente. We streven naar een autismevriendelijk(e) 

gemeentehuis en bibliotheek.  

19. We streven naar gelijke kansen en rechten voor holebi’s en gendervariante personen en 

dulden bijgevolg geen discriminatie van wie dan ook.  Dit willen we duidelijk maken via  

bewustmakingscampagnes gericht op het afbouwen van vooroordelen, via aandacht voor 

diversiteit en door krachtig op te treden tegen agressoren. We stellen een leeslijst op voor de 

scholen en leerkrachten waarin boeken aan bod komen waarin seksuele en genderdiversiteit 

behandelen.  

20. Op 17 mei de regenboogvlag blijven uithangen als symbool voor tolerantie en respect. 

21. We ijveren voor de oprichting van een buurtzorgnetwerk. 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 organisaties willen we 

een buurtzorgnetwerk ontwikkelen om deze doelgroep in elk dorp te ondersteunen. Dit 

netwerk is een aanvulling op het professionele zorgaanbod en het verenigingsleven en wordt 

ondersteund door Dienstencentrum De Linde. Het buurtzorgnetwerk biedt laagdrempelige 

zorg met en door buurtbewoners. Het gaat om mensen die op vrijwillige basis iets doen voor 

elkaar en zo een bijkomende en belangrijke schakel zijn in een netwerk van zorg. Zo’n 



 

 

Verkiezingsprogramma 2018 - CD&V Riemst                                                                                                                          Pag 52 van 73 

informeel buurtzorgnetwerk verhoogt de levenskwaliteit, vergroot de zelfstandigheid, haalt 

deze doelgroep uit hun sociaal isolement en voorkomt eenzaamheid.  

 

Preventieve gezondheidszorg 

Investeren in een integrale preventieve gezondheidsaanpak loont. Wij 

willen bestaande en nieuwe initiatieven verbinden onder het motto 

‘Er beweegt iets in Riemst’.   Daarnaast promoten wij gezonde 

eetgewoonten via infoavonden en verscheidene acties op school. 

 

1. Een gezonde geest in een gezond lichaam is het uitgangspunt. Samen met onze partners van 

het Lokaal Gezondheidsoverleg (Rode Kruis, Huis van het Kind, Sociaal Huis, 

Dienstencentrum De Linde, dienst Sport, Huisartsenkring, …) werken we acties uit op maat 

van elke doelgroep.  

2. De inkanteling van het Sociaal Huis in de gemeente biedt nieuwe kansen om alle diensten die 

werken rond welzijn, gezondheid en sociale zaken samen te brengen en te herstructureren.  

Het doel is om ervoor te zorgen dat het aanbod wordt samengebracht en verder verfijnd, 

zodat iedereen nog beter wordt bereikt: jongeren, senioren, mensen met een beperking, 

kansarmen, …   

3. Riemst is een plattelandsgemeente met veel mooie vergezichten en een uitdagend landschap. 

Op 5 minuten sta je te voet vanuit het dorpscentrum in het buitengebied. We nemen 

initiatieven om onze inwoners meer naar buiten te krijgen en hen de eigen gemeente op een 

verrassende manier te laten ontdekken te voet, met de fiets of op het paard.  

4. Onder het motto ‘Er beweegt iets in Riemst’ verbinden we bestaande initiatieven zoals de 

gezondheidswandelingen, de 10.000 stappenroutes, de bewegwijzerde wandel- en 

fietsroutes, Start2run, Start to Mountainbike en de Proevertjestocht. Daarnaast stellen we het 

trage wegennetwerk op punt en verbinden we de speelplekken met elkaar via een groen 

speelweefsel. We werken ook een aantal nieuwe initiatieven uit en denken bijvoorbeeld aan 

plogging (al joggend zwerfvuil ruimen), een wekelijkse anti-stresswandeling, een jaarlijkse 

fiets- en loopwedstrijd (voorjaar), wandelhappening (herfst) en fotozoektocht met de fiets 

(zomermaanden). We betrekken in deze initiatieven ook de dorpsgemeenschappen, samen 

met de scholen en verenigingen. De gemeentelijke infokanalen berichten regelmatig over 

gezondheidsinitiatieven, preventief vaccineren, aanzetten tot bewegen, gezond eten, 

bevolkingsonderzoeken rond kanker, …  

5. Verouderde woningen hebben een verhoogd risico op brandgevaar en CO-vergiftiging, we 

stimuleren particulieren om hun woningen op dat vlak te verbeteren.  

6. Veiligheids- en preventietips geven aan senioren vinden wij een belangrijk aandachtspunt. 

Dienstencentrum De Linde kan hierin een centrale rol spelen door lessen te organiseren rond 



 

 

Verkiezingsprogramma 2018 - CD&V Riemst                                                                                                                          Pag 53 van 73 

valpreventie, technologie die je kan helpen (seniorenalarm, apps op de gsm, …), gezonde 

voeding, yoga, … en door projecten tegen vereenzaming op te zetten.  

7. Na een bezoek aan een concert, club of fuif hebben 7 op de 10 jongeren tussen 18 en 30 jaar 

al last gehad van gefluit, gesuis, getuut of gezoem in de oren. Een op vijf lijdt aan tinnitus of 

oorsuizen, een onomkeerbare aandoening. Daarom willen wij samen met de jeugdraad en de 

verenigingen inzetten op preventie en bewustmaking bij onze jongeren. We plaatsen een 

zichtbare geluidsmeter op het evenement en delen gratis oordopjes uit. We gaan ook de 

dialoog aan door gehoortesten af te nemen op evenementen.  

8. Het Centrum voor Alcohol en andere Drugsproblemen (CAD) ontmoet onze verenigingen en 

hun evenementen. We laten ervaringsdeskundigen op het gebied van drugs, alcohol, gaming, 

gokken, … aan het woord.  

9. We blijven specifieke acties opzetten rond diabetes, geestelijke gezondheid, 

zelfdodingspreventie, tabak en stoppen met roken, alcohol en drugs, voeding en beweging, 

vaccinaties, valpreventie, kankeropsporing, … 

10. Werken aan een gezonde geest in een gezond lichaam wordt steeds belangrijker en daarom 

stimuleren en informeren we onze inwoners over het belang van gezond eten en beweging en 

de fysieke gevolgen van lang stilzitten. Verenigingen of organisaties die daarrond initiatieven 

nemen, mogen op steun rekenen van de gemeente.  

11. In het gemeentelijk beleid willen we een gezondheidsreflex integreren waarbij er bijzondere 

aandacht is voor kwetsbare groepen. 

12. We willen een proactieve rol opnemen in de evolutie van de eerstelijnszorg. Dat is de zorg in 

je buurt die direct toegankelijk is, zoals huisartsen, het Sociaal Huis, Woonzorgcentra, 

verpleegkundigen en vroedvrouwen, kinesisten, apothekers en lokale dienstencentra.  Al deze 

actoren willen we samenbrengen om een nog betere zorg te realiseren.  

13. Samen met deskundige partners willen we een dementieplan opmaken. Menselijke 

waardigheid en kwaliteit van leven van de persoon met dementie en zijn naasten staan hierbij 

voorop. 

14. Gezond eten, Tutti Frutti (1 keer per week fruit op school) in de kijker zetten. 

15. We willen een project opzetten met lokale landbouwers om hun producten te promoten bij de 

Riemstenaar en bijkomend een initiatief opzetten voor het telen van biologisch fruit en 

groenten.  De gemeente zal hierin een voortrekkersrol opnemen en een initiatief nemen om de 

producten van onze lokale boeren aan te bieden aan onze inwoners. 

16. We promoten gezonde voeding via infoavonden en acties in onze scholen. 
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Europese aangelegenheden 

Riemst ligt in het hart van Europa. Om dat te benadrukken, wil CD&V 

Riemst actief meewerken aan projecten in de Euregio en 

verbroederen met buitenlandse gemeenten. 
 

1. De samenwerking met onze buurlanden willen we blijven versterken en over de landsgrenzen 

heen kijken we naar goede voorbeelden die we binnen het eigen beleid kunnen realiseren.  

2. Meewerken aan projecten in de Euregio op voorwaarde dat de gemeente Riemst hier een 

positieve financiële en maatschappelijke weerslag ontvangt voor haar inwoners. 

3. Maximaal benutten van de beschikbare Europese subsidies bij plattelandsontwikkeling. 

4. Het grensoverschrijdend veiligheidsoverleg in de Euregio Maas-Rijn blijven we bijwonen 

omdat criminaliteit geen grenzen kent. 

5. Meewerken aan het EURIEC dat instaat voor de aanpak en kennisdeling over 

grensoverschrijdende veiligheidsproblematieken. 

6. Participeren in de Europese integratie door zinvolle grensoverschrijdende 

verbroederingsprojecten te steunen. We onderzoeken de mogelijkheid om met een andere 

gelijkende gemeente in het buitenland te verbroederen. De doelstelling van zo’n jumelage is 

het aangaan of verbeteren van wederkerige contacten op uiteenlopende terreinen, zoals 

cultuur, sport, toerisme, economie, … en door kennis te delen van elkaar te leren.  

7. Organiseren van nieuwe initiatieven die jongeren stimuleren om Europa te ontdekken.  

 

Riemst in de wereld – ontwikkelingssamenwerking 

CD&V Riemst ijvert voor een respectvolle solidariteit met het Zuiden.  
 

1. We blijven de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) ontmoeten als 

vertegenwoordiger van deze sector, zij is het inspraakorgaan bij uitstek.  

2. We behouden de jaarlijkse toelage voor Riemstse ontwikkelingswerkers in 

derdewereldlanden.  

3. Ondersteuning bieden aan hulpverleners en missionarissen uit Riemst die zich inzetten als 

ontwikkelingshelper. 

4. We blijven de jaarlijkse 11.11.11- actie coördineren.  

5. Organisaties ondersteunen die een vrijwilligerswerking hebben rond de Noord-Zuid 

problematiek op het grondgebied van Riemst of die in het algemeen werken rond de Noord-

Zuid problematiek. 

6. De vereniging voor kinderen uit Tsjernobyl blijven ondersteunen.  

7. De eerlijke handel of ‘het fair trade gedachtegoed’ nog meer realiseren in de praktijk.  
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8. Niet alleen de eerlijke handel uit het Zuiden promoten maar ook de eerlijke handel en de korte 

keten van het Noorden. 
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 Riemst werkt 

Riemst ligt in het hart van Europa. We wonen, leven en werken steeds 

meer grensoverschrijdend. CD&V Riemst wil daarom lokaal het 

verschil maken. KMO-zone ‘Op ’t Reeck’ wordt een dynamische 

hotspot voor de werkgelegenheid in onze gemeente. Samen met onze 

lokale landbouwers en handelaars zetten we nieuwe initiatieven op 

die het lokaal denken versterken en aanzwengelen. We creëren 

tewerkstellingskansen voor iedereen. Bedrijven en landbouwers 

krijgen de ruimte om duurzaam te ondernemen. We blijven 

investeren in de economie van de vrije tijd, door onze unieke 

toeristische troeven nog beter uit te spelen en de belevingswaarde te 

versterken. 

 

Lokale economie – middenstand – ondernemend Riemst 

Een duidelijk handelsbeleidsplan zet de krachtlijnen uit. KMO-zone 

‘Op ’t Reeck’ versterken we met een bedrijvenparkmanagement en 

breiden we verder uit. We helpen lokale buurtwinkels om zichzelf her 

uit te vinden en een schakel te vormen binnen een breed 

buurtzorgnetwerk. We zetten in op buurtmarkten om de lokale handel 

te promoten. 
 

1. Lokale ondernemers worden ondersteund door de dienst Lokale Economie. Het 

ondernemersloket profileert Riemst als een bedrijfsvriendelijke gemeente met een efficiënte 

dienstverlening.  

2. De dienst Lokale Economie begeleidt en adviseert ondernemers bij hun project. We denken 

hierbij in de eerste plaats aan de voorbereidingen: de zoektocht naar gepaste financieringen, 

informatie over beschikbare overheidssteun,.. Maar daarnaast helpen we ook bij 

administratieve formaliteiten en de aanvraag van vergunningen. 

3. Voor onze ondernemers willen we een eerlijke en stabiele fiscaliteit. Daarom worden de 

huidige belastingen niet verhoogd en worden er geen nieuwe belastingen ingevoerd. Zo 

krijgen onze ondernemers de ruimte om te groeien. 

4. We willen ruimte, rechtszekerheid en een eenduidige reglementering bieden aan onze 

ondernemers. Dit is vooral van toepassing voor de handelszaken gelegen langs de 

gewestwegen. Hier wordt een ruimtelijke visie uitgewerkt om bestaande handelszaken 
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uitbreidingsmogelijkheden te bieden en een juridische verankering. We werken aan een visie 

die de wildgroei aan nieuwe handelszaken beperkt. 

5. Een gezond economisch beleid kenmerkt zich door een duidelijke visie. Op basis van de 

bestaande studies en actieplannen wordt een handelsbeleidsplan opgesteld om de bestaande 

handelszaken te ondersteunen en een toekomstperspectief te bieden. 

6. Onze lokale ondernemers worden vertegenwoordigd door de Lokale Economische 

Middenstandsraad (LEM). Dit inspraakorgaan gaat regelmatig in overleg met de dienst Lokale 

Economie en vertegenwoordigers van het gemeentebestuur om de noden en verzuchtingen 

van de lokale ondernemers kenbaar te maken. Dit overleg zorgt voor transparantie, een vlotte 

informatiedoorstroming en een efficiënte aanpak van problemen.  

7. Naast de LEM is er ook geregeld overleg met andere beroepsstructuren zoals Unizo, VOKA 

en de Verenigde Handelaars Groot-Riemst. De gemeente stimuleert de oprichting van nieuwe 

lerende netwerken, waarin we bepaalde beroepsgroepen willen clusteren vanuit een 

gezamenlijke interesse voor een bepaald kennisgebied: toerisme, landbouw, bouw, 

digitalisering, … Binnen dit netwerk kunnen zij ervaringen uitwisselen en zo elkaar én het 

lokaal economisch weefsel versterken.  

8. KMO-zone Op ’t Reeck is een belangrijke economische groeipool in onze gemeente. Om de 

lokale ondernemers die op dit bedrijvenpark gevestigd zijn te versterken, richten we een 

bedrijvenparkmanagement op, zodat de contacten tussen de bedrijven in deze KMO-zone 

worden verbeterd. Binnen een bedrijvenparkmanagement kan iedereen (zowel 

eenmanszaken als KMO’s) genieten van het schaalvoordeel van deze groepering. Via 

duurzame initiatieven zorgt het bedrijvenparkmanagement ervoor dat de KMO-zone niet 

veroudert, het een aangename plek is om te werken en het imago en de kwaliteit van het 

terrein en de erop gevestigde bedrijven wordt versterkt. Het bedrijvenparkmanagement zet 

gezamenlijke projecten op, zoals bijvoorbeeld een uniforme bewegwijzering, infosessies rond 

brandveiligheid, KGA-ophaling, … en organiseert activiteiten waarbij zowel werkgevers als 

werknemers van het bedrijvenpark elkaar en de bedrijven op de KMO-zone beter leren 

kennen. Om het bedrijvenparkmanagement concreet vorm te geven, wordt er een 

bedrijvenvereniging opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de bedrijfsleiders, de 

gemeente, de bedrijvenparkmanager en/of andere actoren. De uitbouw van een 

bedrijvenparkmanagement gebeurt in nauw overleg met de gemeente en de betrokken 

bedrijven. Door het aanstellen van een bedrijvenparkmanager komt er één centrale 

contactpersoon voor de ondernemers, maar ook voor de overheden. Zo kan de communicatie 

tussen overheden en bedrijven vlotter verlopen en kunnen zaken die de bedrijven 

aanbelangen nauwgezet worden opgevolgd. De parkmanager verdedigt ook de belangen van 

de overheden bij dossiers zoals de ontsluiting van het bedrijvenpark en de bewegwijzering. 

9. Om tot een uniform uitzicht van KMO-zone Op ’t Reeck te komen, willen we fase 1 

opwaarderen door te investeren in de herinrichting van het openbaar groen en de wegenis. 

Op die manier verhogen we de aantrekkingskracht van dit bedrijventerrein voor potentiële 

nieuwe investeerders.  
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10. De vraag naar ruimte om te ondernemen op KMO-zone Op ’t Reeck is groot. Daarom willen 

wij de volgende 5 hectare van de KMO-zone aansnijden en ontwikkelen. Op die manier geven 

wij onze lokale bedrijven niet alleen de mogelijkheid om zich te herlokaliseren buiten onze 

dorpskernen, maar ook de ruimte om te groeien en uit te breiden.  

11. Wij voeren een premie in voor de heringebruikname van vergunde leegstaande 

handelspanden en bedrijfsruimten.  

12. Via een online handelsgids kan je gemakkelijk lokale handelaars en ondernemers vinden, we 

promoten dit via de gemeentelijke infokanalen.  

13. Via de gemeentelijke infokanalen worden gemeentelijke acties (Denk, Eet, Koop Lokaal met 

de tombola-actie; initiatieven in samenwerking met andere ondernemersverenigingen, …) die 

de handelaars in Riemst ondersteunen, gepromoot. 

14. Wij promoten de voordelen van een lokale middenstand, want een bloeiende middenstand 

zorgt voor leefbare en aangename dorpskernen.  

15. Samen met de dienst Toerisme blijven we de gemeentelijke cadeaubonnen ondersteunen. 

Met deze bon kan je aankopen doen bij onze lokale handelaars.  

16. Bereikbaarheid van handelaars en horeca blijft een aandachtspunt bij de uitvoering van 

infrastructuurwerken. Een gerichte fasering, duidelijke bewegwijzering en goede 

communicatie zijn voor ons belangrijke randvoorwaarden om zo de hinder voor onze 

handelaars en horeca tot een minimum te beperken.  

17. Buurtwinkels zijn een belangrijke schakel in het sociale en economische weefsel van 

dorpskernen. De concurrentie met grootwarenhuizen, webshops en een veranderend 

consumentengedrag, maken dat het vandaag niet eenvoudig is om als buurtwinkel te 

overleven. Daar tegenover staat dat de behoefte aan buurtwinkels steeds groter wordt. In 

Riemst zal tegen 2030 een kwart van onze inwoners ouder zijn dan 65 jaar. Door deze 

vergrijzing zal de behoefte aan thuisbezorgdiensten, afhaaldiensten en het inzetten van 

mobiele winkels stijgen. Ook het consumentenpatroon verandert opnieuw. De klant wil zo 

weinig mogelijk vrije tijd opofferen aan boodschappen doen. Een korte verplaatsing, online 

bestellen of flexibele openingsuren worden daardoor troeven van een buurtwinkel. Wij willen 

daarom een actief buurtwinkelbeleid voeren, en de lokale handelaars ondersteunen in het 

proces van heropleving en herwaardering van de buurtwinkel. We willen onze inwoners 

bewust maken van het belang van onze buurtwinkels door in te zetten op de promotie van de 

gemeentelijke cadeaubon, de actie Denk Eet Koop Lokaal (tombola-actie) en nieuwe 

initiatieven zoals bijvoorbeeld een online platform waarop we de buurtwinkels promoten en de 

geschiedenis van onze buurtwinkels meegeven. Om in te spelen op de toenemende 

vergrijzing willen we enerzijds inzetten op mobiele buurtwinkels en/of buurtmarkten in onze 

dorpen en anderzijds op de bedeling van soep of warme maaltijden aan huis in samenwerking 

met onze horeca.  

18. In samenwerking met het Sociaal Huis, de lokale buurtwinkels en landbouwers willen we een 

boodschappendienst uitwerken die ook aan huis kan leveren. We onderzoeken de 

mogelijkheid om een buurtkarproject te organiseren met dienstverlening en levering van 
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goederen aan huis zoals vandaag de groenteman, drankenman, ijsjesman, … dit doen. De 

mobiele buurtwinkel rijdt dan volgens een vaste route door de dorpen. De Buurtkar kan een 

service zijn voor minder mobiele mensen, maar ook voor drukbezette tweeverdieners. Het 

concept zorgt niet enkel voor de mensen thuis, de voorbereiding van de kar levert ook sociale 

tewerkstelling op voor de gemeente. 

19. De buurtwinkel kan ook een belangrijke schakel zijn in een buurtzorgnetwerk (zie ook Welzijn 

en Sociaal Huis, punt 11). Om de handelaars van de buurtwinkels in hun dagelijkse werking te 

ondersteunen en hen aan te zetten om te participeren in deze nieuwe initiatieven, werken we 

enerzijds een subsidiereglement uit voor de uitbating en vestiging van een buurtwinkel en 

kennen we anderzijds een premie toe voor initiatieven die bijdragen aan het buurtzorgnetwerk 

en buurtwinkels die investeren in e-commerce.   

20. Samen met de toeristische sector, marktkramers, lokale landbouwers, ondernemers en 

handelaars willen wij buurtmarkten in onze dorpen organiseren, zo zorgen we voor een 

gevarieerd en uitgebreid aanbod dicht bij huis. Op deze buurtmarkt zorgen we ook voor een 

laagdrempelige gemeentelijke dienstverlening. 

21. We zetten een ‘Totally Locally’ concept op. Totally Locally is een beweging die consumenten 

aanmoedigt om bij lokale, onafhankelijke handelaars te gaan winkelen. Het is doel is niet 

enkel de lokale economie ondersteunen, maar ook om de veerkracht van het dorp een boost 

te geven. 

22. Het gemeentebestuur bezoekt op regelmatige basis lokale ondernemers om zo rechtstreeks 

de vinger aan de pols te houden en zich goed te informeren over wat er leeft bij onze lokale 

bedrijven.  

23. Wij willen lokale duurzame energie-initiatieven stimuleren. Veel bedrijven beschikken over 

grote daken die geschikt zijn voor de installatie van zonnepanelen. Wij willen 

participatieprojecten opzetten en coördineren zodat particulieren kunnen investeren in een 

zonproject als supporter, aandeelhouder of als afnemer van groene stroom. 

 

Tewerkstelling 

We werken aan een integraal tewerkstellingsbeleid, met gelijke 

arbeidskansen voor iedereen. We nemen initiatieven om werk in 

eigen gemeente te promoten en ondersteunen. De zorgsector zal op 

korte termijn extra jobs creëren in Riemst, we maken daarom werk 

van een zorgtewerkstellingsplan. 

 

1. Een tewerkstellingsloket creëren om alle mogelijke en noodzakelijke informatie over 

tewerkstelling te centraliseren en gemakkelijk toegankelijk te maken voor iedereen. De 

gemeentelijke website in die zin up-to-date houden.  Diezelfde website uitbreiden en voorzien 
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van een transparant overzicht met de nodige links naar gespecialiseerde en aanverwante 

diensten en deze ook ter beschikking stellen via een handige brochure. 

2. Bij de uitbouw van KMO-zone ‘Op ’t Reeck’ aandacht hebben voor de effectieve noden van 

bedrijven en ondersteunend optreden wanneer bedrijven willen uitbreiden en personeel 

aanwerven, daarin staan de voorwaarden van het RUP voorop.  

3. Arbeidsbemiddeling mogelijk maken via een toegankelijke werkwinkel en een 

werkgelegenheidsforum. Meewerken aan de promotie van deze lokale werkwinkel om zo de 

werkloosheid in onze gemeente terug te dringen.  

4. Bedrijven stimuleren en als gemeentebestuur zelf het goede voorbeeld geven op het gebied 

van integratie en opleiding van laaggeschoolden en langdurig werklozen via sociale 

tewerkstelling. 

5. Bijzonder oog hebben voor mensen met een beperking. Daarvoor werken we samen  met 

partners zoals bijvoorbeeld Azertie, Inclusief, …  

6. Via de dienst Lokale Economie werken we een subsidiereglement uit voor de uitbating of 

vestiging van een buurtwinkel en geven we een premie aan initiatieven die bijdragen aan het 

buurtzorgnetwerk en buurtwinkels die investeren in e-commerce. 

7. Blijvend ruimte creëren voor bedrijven om te ondernemen, rekening houdend met de 

eigenheid en de draagkracht van onze gemeente, om zo lokale tewerkstelling mogelijk te 

maken. 

8. Rechtszekerheid garanderen voor onze bedrijven en handelszaken. 

9. Voldoende stimuli voor de sociale economie door financiële en logistieke ondersteuning.  

10. Het uitwerken van een actieplan dat als leidraad dient om de tewerkstellingsinitiatieven in 

onze dagelijkse werking te structureren en te implementeren.  

11. In samenwerking met interimkantoren en geïnteresseerde bedrijven een jaarlijkse jobbeurs 

organiseren waar werkzoekenden en jobstudenten zich laagdrempelig kunnen inschrijven en 

beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt.  

12. De contacten met lokale bedrijven en handelszaken verstevigen zodat onze inwoners kansen 

krijgen om in Riemst aan de slag te gaan. 

13. Gerichte vorming organiseren voor werkzoekenden. 

14. Samenwerking opzetten met dienstenchequebedrijven en interimkantoren. 

15. Binnen gemeente en Sociaal Huis onderzoeken wat er op het vlak van sociale tewerkstelling 

in eigen huis nog mogelijk is, rekening houdend met de eigen financiële draagkracht (artikel 

60, gesco´s, …).   

16. De zorgsector zal op korte termijn extra jobs creëren in Riemst: Woonzorgcentrum 

Eyckendael breidt uit, er komen nieuwe serviceflats en een nieuwe dagopvang in 

Woonzorgcentrum Eyckendael, … Door goede begeleiding en herscholing proberen we 

zoveel mogelijk (werkloze) Riemstenaren aan de slag te helpen in deze zorgjobs. 

17. We willen de trajectbegeleiding in verband met tewerkstelling via het Sociaal Huis 

verderzetten. 
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18. Het nieuwe wijkwerken (vroegere PWA), gevestigd in het gemeentehuis, is een belangrijke 

springplank naar een volwaardige job en wordt daarom ook maximaal ondersteund. 

19. Het belang van onze KMO’s in de tewerkstelling in onze gemeente is bijzonder groot. Daarom 

blijven we deze bedrijven ondersteunen om hun activiteiten in Riemst optimaal te kunnen 

ontplooien. 

Land- en tuinbouw 

Riemst is een plattelandsgemeente die de open ruimte maximaal 

vrijwaart. CD&V Riemst ziet landbouwers als een belangrijke partner 

om dit landschap mee vorm te geven. De bestrijding van erosie en 

wateroverlast blijft een belangrijk aandachtspunt. Samen met onze 

landbouwers willen we een project opzetten om lokale biogroenten en 

-fruit aan te bieden onze inwoners.  Daarnaast nemen we een initiatief 

om de producten van onze lokale boeren aan te bieden aan onze 

inwoners. 
 

1. Via de Landbouwraad geven we inspraak aan afgevaardigden uit de land- en tuinbouwsector 

over het te voeren beleid en communiceren we met de sector over relevante initiatieven die 

genomen worden om hen te ondersteunen. 

2. Voor alle ondernemers in Riemst, dus ook land- en tuinbouwers, is de medewerker Lokale 

Economie het aanspreekpunt binnen het gemeentebestuur.  

3. Om leefbare land- en tuinbouwbedrijven mogelijk te maken, willen we hen voldoende 

uitbreidingsmogelijkheden aanbieden. De open ruimte maximaal behouden is daarin een 

absolute voorwaarde. Die voorwaarde nemen we ook op in het Ruimtelijk Structuurplan.  

4. Bedrijven die verplicht worden om te herlokaliseren, willen we de mogelijkheid geven om dit 

op de eigen bedrijfsgronden te doen.  

5. Wij streven rechtszekerheid na voor onze landbouwers en willen hen goed informeren en 

ondersteunen. 

6. Wij blijven pleiten voor administratieve vereenvoudiging voor de landbouwers bij de 

verschillende overheden. 

7. De strijd tegen erosie en wateroverlast blijft een van onze prioriteiten. Hoewel er al heel wat 

maatregelen werden genomen, zijn er nog steeds overstromingsgevoelige locaties in onze 

gemeente. Deze willen we toekomstgericht en kordaat aanpakken door de aanleg van 

dammen, bufferbekkens, groenstroken en teelttechnische maatregelen in samenwerking met 

de land- en tuinbouwers. Daarom gaan we met hen in dialoog om beheerovereenkomsten af 

te sluiten en hen te informeren over deze teelttechnische maatregelen in het kader van het 

erosiebestrijdingsplan. Enkele knelpunten willen we snel aanpakken door op strategische 
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plaatsen gronden aan te kopen, indien nodig starten we hiervoor een onteigeningsprocedure 

op.  

8. We werken aan een integraal waterbeheer bij al onze land- en tuinbouwers. We zetten in op 

maatregelen als kleinschalige waterzuiveringsinstallaties, stimuleren duurzaam watergebruik 

en sluiten beheerovereenkomsten af in de strijd tegen erosie en wateroverlast.  

9. We stimuleren land- en tuinbouwers om het restwater uit hun spuittoestellen te reinigen na het 

gebruik van sproeistoffen.  

10. Om de waterplassen op ruilverkavelingswegen te verhelpen, vragen we de eenmeterstroken 

te respecteren. We sluiten waar dit nodig is ook overeenkomsten af om kleine 

bezinkingszones op de percelen langs de weg aan te leggen.  

11. We stimuleren het gebruik van de borstelmachine die door de Landbouwraad werd 

aangekocht, zodat elke Riemstenaar op propere ruilverkavelingswegen kan komen.  

12. Langs alle wegen willen we erop toezien dat de teeltvrije eenmeterstroken behouden blijven, 

zodat water hier de kans krijgt om te infiltreren en de afzetting van vruchtbare bodemdeeltjes 

op het wegennet wordt tegengehouden. De spontane vegetatie die er ontstaat, willen we 

onderhouden, waardoor de natuurwaarde verhoogt, zonder dat er overlast is voor de 

aangrenzende akkers.  

13. Onze landbouwers zijn ook landschapsbouwers, wij moedigen hen aan om kleine 

landschapselementen (hagen, bomen, …) te voorzien op hun percelen en sluiten hiervoor 

beheerovereenkomsten af.  

14. We stimuleren de dialoog tussen natuur, milieu en landbouw met respect voor de ecologische 

en economische belangen.  

15. We begeleiden nieuwe landbouwbedrijven bij het aanplanten van groenbuffers zodat zij mooi 

in het landschap gepast kunnen worden. 

16. Bestaande landbouwbedrijven worden gestimuleerd en begeleid door een toelage om 

inlandse beplantingen op het bedrijf te voorzien.  

17. Langs het fietsroutenetwerk wordt openbaar groen voorzien in samenspraak met de betrokken 

landbouwers zodat de toegankelijkheid en bereikbaarheid van hun percelen gewaarborgd 

blijft.  

18. Duurzaamheid in de land- en tuinbouwsector wordt het uitgangspunt. Integraal waterbeheer, 

alternatieve energie en innovatie zijn speerpunten waarin de gemeente hen wil aanmoedigen 

en begeleiden.  

19. Wij willen lokale duurzame energie-initiatieven stimuleren. Veel landbouwbedrijven 

beschikken over grote daken die geschikt zijn voor de installatie van zonnepanelen. Wij willen 

participatieprojecten opzetten en coördineren zodat particulieren kunnen investeren in een 

zonproject als supporter, aandeelhouder of als afnemer van groene stroom. 

20. Promoten van de landbouwsector door hoevetoerisme, zorgboerderijen, schoolbezoeken, 

thuisverkoop, … in de kijker te zetten. Zo brengen we onze land- en tuinbouwers in een 

positief daglicht.  
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21. Lokale handel en consumptie promoten door korte keten initiatieven te stimuleren. We willen 

een project opzetten met de lokale landbouwers voor het telen van biologisch fruit en 

groenten. De gemeente zal hierin een voortrekkersrol opnemen.  Daarnaast nemen we een 

initiatief om de producten van onze lokale boeren aan te bieden aan onze inwoners. We willen 

samen met lokale bedrijven een moderne boerenmarkt opzetten waarbij 1x per week land- en 

tuinbouwers hun producten centraal in Riemst kunnen verkopen.  

 

Toerisme 

Toerisme zorgt voor belangrijke werkgelegenheid in onze gemeente. 

CD&V Riemst wil de unieke troeven versterken en de beleving van 

zowel inwoners als bezoekers optimaliseren. Met ‘Fietsen onder de 

grond’ krijgt onze gemeente er een sterke attractie bij.  

 

1. We blijven het toeristisch aanbod in onze gemeente vernieuwen en uitbreiden.  

2. We gaan in dialoog met ondernemers in onze gemeente die een toeristische meerwaarde 

bieden en bekijken waar wij hen kunnen ondersteunen en versterken. 

3. Toerist in eigen land promoten we ook bij onze eigen inwoners. Het is hier mooi wonen en er 

zijn veel ontspanningsmogelijkheden, we informeren onze inwoners over het aanbod in de 

eigen gemeente en onderzoeken de mogelijkheid om een Mergelpas in te voeren die 

inwoners toegang geeft tot kortingen of acties binnen ons cultureel, toeristisch en sportief 

aanbod.  

4. Het logiesaanbod in Riemst steeg de voorbije legislatuur van 267 naar 369 bedden. Samen 

met de sector blijven we arrangementen uitwerken die ook de lokale ondernemers en onze 

verenigingen ten goede komen.  

5. We organiseren evenementen om de oorlogsgeschiedenis van Riemst te laten herleven. De 

gebeurtenissen uit de Slag van Lafelt uit 1747 en de start van WOII in 1940 worden op 

regelmatige basis herdacht en in de kijker gezet.  

6. De Brug in Vroenhoven moet een ijkpunt worden in de beleving van de lokale geschiedenis 

rond de start van de Tweede Wereldoorlog. Wij willen wandel- en fietslussen ontwikkelen die 

belangrijke locaties van het oorlogsbegin in Zuidoost-Limburg verbinden. Hiervoor starten we 

een samenwerking op met Eijsden-Margraten, de NATO-berg, het Fort van Eben-Emael en de 

bunker van Briegden.  

7. De toegankelijkheid en parkeergelegenheid rond Belevingscentrum De Brug in Vroenhoven 

laten te wensen over, de aanleg van de parking zou dit najaar van start gaan. Wij blijven bij de 

beheerder, De Vlaamse Waterweg nv, aandringen om hier werk van te maken.  

8. Wij willen onze verenigingen stimuleren om evenementen te organiseren aan het 

evenementencomplex De Brug zodat dit optimaal kan worden benut.  
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9. De dienst Toerisme wordt betrokken bij evenementen zoals de Erfgoeddag, Open 

Monumenten Dag, Open Kerkdagen, Proevertjestocht, Open Logiesdag, … om het aanbod 

beter bekend te maken.  

10. De evenementen van onze verenigingen en eigen diensten worden telkens getoetst aan het 

toeristisch aanbod zodat we iedereen maximaal informeren over de mogelijkheden in onze 

gemeente.  

11. We investeren in de promotie van onze toeristische troeven via de Limburg Vakantiegids en 

zorgen voor een goede mediamix. Grootschalige evenementen zoals de BinckBank Tour 

zorgen ervoor dat Riemst ook buiten de provincie aan bekendheid wint.  Dit evenement, of 

een gelijkwaardig, blijven we organiseren om Riemst te promoten in de buitenwereld en onze 

inwoners de kans te geven in eigen gemeente deel te nemen aan grote evenementen met 

internationale uitstraling. 

12. Door het effect van de VTM-fictiereeks Zuidflank steeg het aantal bezoekers in onze 

gemeente met veertig procent. Het Wijnkasteel van Genoelselderen is het uithangbord van 

onze gemeente en blijven wij actief promoten. Via onze dienst Toerisme willen we het aanbod 

uitbreiden met meerdaagse arrangementen waarvan onze lokale economie de vruchten kan 

plukken. 

13. De fietssnelweg langs het Albertkanaal is een vlakke en vlotte verbinding tussen Kanne en 

Hasselt. Wij willen deze promoten, zowel voor (dag)toeristen die zo gemakkelijk onze 

gemeente kunnen bereiken als voor inwoners die zich richting Hasselt willen begeven.  

14. Wij hebben bijzondere aandacht voor de druk van het dagtoerisme in Kanne. Met de opening 

van de nieuwe toeristische attractie ‘Fietsen onder de grond’ zal het aantal dagtoeristen 

toenemen. We streven daarom naar een gezond evenwicht tussen dit dagtoerisme en de 

leefbaarheid voor de inwoners van Kanne. Wij ontwikkelen een totaalvisie voor het onthaal 

van dagtoeristen in Kanne: de verplaatsing van de start en aankomst van wandel- en 

fietslussen van het Statieplein naar de brug zodat de parkeerdruk in het dorp afneemt en er 

meer ruimte komt voor inwoners en bezoekers van de horeca, een duidelijk parkeerbeleid 

voor dagtoeristen, de aanpak van het openbaar domein om veilig te wandelen en te fietsen, 

het voorzien van de nodige fietsenstallingen en oplaadpunten, en de opening van een 

toeristisch infopunt. 

15. De omgeving van de brug in Kanne is een zeer populaire ontspanningsplek zowel voor de 

eigen inwoners als toeristen. Daarom willen we investeren in een kwalitatieve inrichting van 

het openbaar domein zodat we van de zone naast het Albertkanaal een veilige en 

aantrekkelijke wandel- en fietsboulevard kunnen maken met aandacht voor een zonneweide, 

picknickplekken en zitbanken.  

16. Samen met de Provincie Limburg realiseren en promoten we het project ‘Fietsen onder de 

grond’ in de mergelgroeve van Kanne. Dit unieke project zal bezoekers uit België, Nederland 

en Duitsland naar Riemst brengen. Aan de toegang tot deze ondergrondse fietslus richten we 

daarom een mergelwoning in als toeristisch infopunt. De veiligheid van dit project volgen we 

goed op. 
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17. We onderzoeken de mogelijkheid om het ontstaan en de geschiedenis van onze 

mergelgroeven weer te geven via 3D-projecties in de mergelgroeven.  

18. De toeristische mergelgroeven ‘Grotten van Kanne’ en ‘Grotten van Zichen’ werden de 

voorbije jaren fors beveiligd en kunnen nu op een verantwoorde manier bezocht worden door 

het grote publiek. Wij willen deze promoten als unieke toeristische troef in Vlaanderen. De 

veiligheid van deze publiek toegankelijke groeven wordt continu opgevolgd. 

19. Riemst is het Mergelland van Vlaanderen en beschikt over heel wat B&B’s, vakantiewoningen 

en hotels. Toch kan je vandaag nog niet overnachten in een typische grotwoning. Wij willen 

onderzoeken op welke manier we deze belevingstroef kunnen toevoegen aan het huidige 

aanbod.  

20. De ENCI-groeve in Maastricht is via wandelingen vlot te bereiken vanuit Riemst. We zorgen 

voor een eigen bewegwijzering vanuit Kanne en haken in op de promotie van de ENCI-groeve 

in Nederlands-Limburg.  

21. Een sterke citymarketing zet onze troeven nationaal in de kijker. Wat Ieper is voor WOI, is 

Vroenhoven voor WOII. De grotten van Han-sur-Lesse zijn overbekend, de mergelgroeven 

van Riemst hebben een vergelijkbaar potentieel.  

22. Net over de grens ligt de Nederlandse grootstad Maastricht die veel bezoekers uit binnen- en 

buitenland aantrekt. Wij willen samen met Stad Maastricht arrangementen en dagtrips 

aanbieden zodat de toeristen ook Riemst kunnen ontdekken en andersom.  

23. Om de lokale horeca te promoten, werken we een Happen en Trappenroute uit om fietsers de 

kans te geven te genieten van een lekker hapje.  

24. We voorzien in de buurt van onze toeristische locaties fietsverhuurpunten voor gewone 

fietsen, elektrische fietsen en mountainbikes. Via Riemst Beweegt organiseren we slimme 

hopon-dropoff punten, zowel voor onze inwoners als (dag)toeristen. Via een laagdrempelig 

abonnement kan je een fiets huren voor een verplaatsing en op een ander punt terug 

achterlaten. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het busstation/gemeentehuis/KMO-Zone in 

Riemst, belevingscentrum De Brug, De Waterburcht in Millen, Kampplaats’t Stupke in Val-

Meer, het sport- en speelterrein in Herderen, het Wijnkasteel Genoelselderen, het voetbalplein 

in Vlijtingen en het Rode Kruisplein in Zichen. Aan de fiets- en wandelboulevard in Kanne 

ontwikkelen we op een vaste verhuurlocatie ook bolderkarren, loopwagentjes voor kleuters en 

go-carts te huur zijn voor recreatie langs het Albertkanaal.  

25. We beschikken in Riemst over unieke natuur, en we werken hier, samen met de betrokken 

diensten en partners, leuke routes uit VOOR DE BEVOLKING, waarbij men de 

natuurgebieden in Kanne en Membruggen kan ontdekken, de maretakken tegenkomt en 

duiding krijgt over bijzonder bomen in onze gemeente. 

26. Riemst beschikt over zeer veel beschermde monumenten, een aantal hiervan zijn bijzondere 

mergelgebouwen. Hiervan wordt een inventaris opgemaakt en dit wordt in een atlas gegoten 

waarmee je op ontdekkingstocht kan gaan in onze dorpskernen. 

27. Riemst wordt doorkruist door enkele grote gewestwegen, via borden met onze toeristische 

troeven en mooie landschapsbeelden zetten we onze gemeente extra in de kijker.  
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28. Riemst kent een uitgebreid aanbod aan streekproducten. Wij voeren een actieve promotie en 

organiseren op regelmatige basis gezellige markten waar je dit aanbod kan ontdekken en 

proeven.  

29. We werken een toeristisch aanbod uit voor onze basisscholen zodat elke jonge Riemstenaar 

de belangrijke troeven in onze gemeente leert kennen. 

30. We evalueren bestaande evenementen en ontwikkelen een aantal nieuwe evenementen die 

het toeristisch en recreatief aanbod in onze gemeente versterken. Een uitdagende loop- en 

fietswedstrijd in de lente, een fotozoektocht per fiets in de zomer, een wandelhappening in de 

herfst, een unieke groeve-expeditie in de winter. Daarnaast proberen we onze unieke troeven 

te vermarkten: een ontdekkingstocht voor kinderen door de mergelgroeven met een stoere 

vleermuis, een mergelsculptuurfestival, Toeren naar Boeren, en een Midzomerconcert met 

een grote naam door een van onze 13 muziekverenigingen of het Muziekfestival van Kanne. 
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Riemst waakt 

Inwoners willen zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Kleine 

irritaties zoals stoepparkeren en zwerfvuil, maar ook hardrijders en 

criminaliteit geven inwoners een onveilig gevoel. Dit vraagt om ogen 

en oren in de dorpen, onder meer van buurtbewoners, politie, 

beleidsmakers en medewerkers. De afgelopen jaren heeft CD&V 

Riemst hard ingezet op het verbeteren van de mobiliteit en 

verkeersveiligheid.  

Verkeersveiligheid en mobiliteit 

Hardrijden en stoepparkeren pakken we streng aan. We leggen 

fietsstraten aan rond onze dorpsscholen: de fiets krijgt er absolute 

voorrang. We zetten in op een duurzame mobiliteit en blijven bij de 

Vlaamse overheid ijveren voor een veilige herinrichting van de 

gewestwegen die onze gemeente doorkruisen. 

In eigen beheer 

 

1. Onze dorpskernen willen we voor iedereen vlot bereikbaar en toegankelijk houden.  

2. De politie speelt een prominente rol in de handhaving van het verkeersbeleid: uitvoeren van 

snelheidscontroles, aanpak van alcohol en drugs in het verkeer, toezicht in 

schoolomgevingen,  chauffeurs bewust maken van de gevaren van stoepparkeren,… 

3. Deskundigen in de verkeerscommissie geven adviezen over verkeersproblematieken en 

reiken goede en juridisch onderbouwde oplossingen aan.  

4. Wij willen onze inwoners en bezoekers aanmanen om de snelheid te respecteren en niet op 

de stoepen te parkeren.  

5. Sluipverkeer tussen dorpskernen veroorzaakt soms overlast, wij willen dit in kaart brengen en 

waar nodig maatregelen treffen.  

6. Bereikbaarheid van handelaars en horeca blijft een aandachtspunt bij de uitvoering van 

infrastructuurwerken. Een gerichte fasering, duidelijke bewegwijzering en goede 

communicatie zijn voor ons belangrijke randvoorwaarden om zo de hinder voor onze 

handelaars en horeca tot een minimum te beperken.  

7. Wij zetten in op een duurzame mobiliteit en stimuleren het gemeentepersoneel, de inwoners 

en scholen om hun verplaatsingen met de fiets, het openbaar vervoer of via carpoolen of 

autodelen te doen. 
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8. Wij zijn streng voor hardrijders. Zij brengen niet alleen zichzelf maar ook andere 

weggebruikers in gevaar. Op basis van objectieve snelheidsmetingen werd een actieplan 

opgemaakt, wij willen dit gebruiken als maatstaf voor het nemen van verkeersremmende 

maatregelen.  

9. Een verkeersveilige schoolomgeving is voor ons een prioriteit. Samen met de wijkagenten, 

schooldirecties en oudercomités werken we elke dag aan een veilige schoolomgeving voor 

onze kinderen. 

10. Zwaar transport hoort niet thuis in een schoolomgeving. We bekijken voor elke school de 

mogelijkheid om een tonnagebeperking in te voeren. 

11. Samen met het onderwijzend personeel blijven we verkeerslessen organiseren op het 

verkeerspark Op ’t Reeck. Zo kunnen de kinderen hun vaardigheden en weerbaarheid in het 

verkeer oefenen.  

12. Een kind ontgroeit zijn fiets(je) snel. Via een laagdrempelig en goedkoop fietsverhuursysteem 

willen we (groot)ouders de mogelijkheid bieden om een tweedehands kinderfiets op maat 

tegen een vriendenprijs te gebruiken. Daarvoor richten we een fietsbieb op.  

13. De fiets is het vervoersmiddel bij uitstek in onze deelgemeenten. Snel, geen 

parkeerproblemen en gezond. Wij willen dit stimuleren door de aanleg van fietsstraten in de 

schoolomgeving, waarbij de fiets altijd voorrang heeft op het gemotoriseerd verkeer.  Om 

leerlingen te stimuleren om naar school te fietsen wordt een fiets-app ontworpen, deze 

registreert het aantal afgelegde kilometers per leerling, waardoor er een competitie ontstaat 

tussen de leerlingen. Via een chip aan hun voorwiel of boekentas, en een draadloos systeem 

aan de fietsenstallingen, worden de kilometers die ze van en naar school met hun fiets 

afleggen, geregistreerd. 

14. Ons buitengebied en onze dorpskernen zijn landschappelijk waardevol. De goed 

onderhouden en bewegwijzerde netwerken om te fietsen en te wandelen -met bijzondere 

aandacht voor de ‘trage wegen’ - dragen bij aan het beleven van onze gemeente. Dit zowel 

voor de eigen inwoners als voor bezoekers.  

15. Wij willen het bovenlokaal fietsroutenetwerk uitbreiden in samenwerking met de bevoegde 

overheden. Het gaat hier over functionele fietsverplaatsingen: werk, school, winkelen, ...In dit 

concept worden de belangrijkste kernen en attractiepolen met elkaar verbonden. 

16. Wij willen het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer stimuleren, onder andere door 

aan elk gemeentelijk gebouw een fietsenstalling te voorzien. 

17. De jaarlijkse rijvaardigheidscursus voor jonge chauffeurs - met inbegrip van eco-driving - 

blijven organiseren en uitbreiden als opfrissingscursus naar volwassenen.  Ook de cursus 

‘wegcode voor senioren’ via Dienstencentrum De Linde behouden we, zodat ook onze 

senioren bijblijven. 

18. De nieuwe wegcode, e-biken en ander nieuwigheden in het verkeer veroorzaken 

onduidelijkheden. Wij willen hiervoor vormingen organiseren via Dienstencentrum De Linde.  

19. Wij willen blijven investeren in het stoepenplan: de aanleg van nieuwe stoepen en het 

onderhoud van bestaande stoepen om de verkeersveiligheid te verhogen en de dorpen te 
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verfraaien. Daarom voorzien we elk jaar een investeringsbedrag in de begroting voor het 

aanleggen van nieuwe en onderhouden van bestaande stoepen.   

20. Het opgemaakte pleinenplan verder realiseren om gezellige, groene ontmoetingsplekken te 

creëren en de leefbaarheid te verhogen in alle dorpskernen. In Herderen, Heukelom, 

Membruggen, Val-Meer,Vroenhoven, Zichen en Zussen werd het dorpsplein al vernieuwd.  

Ook de dorpspleinen in Genoelselderen, Kanne en Vlijtingen willen wij aanpakken. 

21. In een aantal deelgemeenten werden elektrische oplaadpalen voor auto’s en/of fietsen 

voorzien, wij willen dit uitbreiden naar al onze deelgemeenten.  

22. Het gemeentelijk wagenpark wordt geleidelijk aan omgevormd tot een milieuvriendelijk 

wagenpark. Het gebruik van de verschillende machines kan efficiënter worden gepland om de 

CO2-uitstoot in te perken.  

23. In de buurt van de Welzijnscampus wordt de parkeerdruk aangepakt door de aanleg van een 

grote ondergrondse parking in de nieuwe uitbreiding van het woonzorgcentrum Eyckendael en 

de heraanleg van de parking aan het Sociaal huis/Paenhuys. 

Wegen in beheer van de Vlaamse Overheid  

 

1. Wij willen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse Overheid blijven 

aandringen om de weginfrastructuur in eigendom van de Vlaamse overheid te verbeteren, om 

zo de verkeersveiligheid te verhogen en de doorstroming op de gewestwegen (Statiestraat, 

Burgemeester Marresbaan, Maastrichtersteenweg, Bilzersteenweg, Tongersesteenweg en 

Visésteenweg) te bevorderen.  

2. Voor de N79, de gewestweg tussen Tongeren en Maastricht, werd een streefbeeldstudie 

opgemaakt die wij mee willen realiseren. Hierbij is er bijzondere aandacht voor de veilige 

inrichting van kruispunten met de invalswegen naar onze dorpskernen en voor veilige 

oversteekplaatsen.  

3. De doortocht Riemst-centrum werd reeds aangepast op de Bilzersteenweg, Visésteenweg en 

Maastrichtersteenweg. De plannen voor de aanpassing van de Tongersesteenweg tot aan de 

grens met Herderen werden opgemaakt, samen met AWV en de nutsmaatschappijen willen 

wij deze plannen realiseren.  

4. De toegangspoort tot onze gemeente in Vroenhoven aan de grens met Nederland, waar heel 

wat horecazaken gelegen zijn, willen wij vergroenen en voorzien van zebrapaden. Zo maken 

wij van de zone tussen de grens en De Brug een uithangbord voor onze gemeente.  

5. De inrichting  van het kruispunt Burgemeester Marresbaan met de Maastrichtersteenweg 

moet worden herbekeken. Door de toenemende verkeersdruk ontstaan er files en gevaarlijke 

verkeerssituaties. Daarom pleiten wij voor een herinrichting.  

6. Er wordt te snel gereden op de Visésteenweg tussen Bolder, Zichen en Zussen. Wij dringen 

aan bij AWV om snelheidsremmende maatregelen te nemen zodat de leefbaarheid in deze 

deelgemeenten verhoogt. Wij vragen AWV ook om rekening te houden met de verschuiving 
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van een aantal handelszaken en extra aandacht te hebben voor de aansluiting met de 

Bolderstraat.  

7. Wie de dorpskern van Millen via de Elderenweg wil verlaten, staat vaak lang aan te schuiven. 

Wij vragen aan AWV een herinrichting of de plaatsing van verkeerslichten.  

8. Waar gewestwegen worden heraangelegd, is er extra aandacht voor de zwakke 

weggebruiker, daarom worden er verhoogde stoepen en vrijliggende fietspaden aangelegd.  

9. Onze gemeente wordt doorkruist door gewestwegen. Wij vinden het belangrijk dat onze 

scholen, speelplekken en sport- en vrije tijdsinfrastructuur vlot en veilig bereikbaar zijn, ook 

voor kinderen die zonder begeleiding de weg opgaan. Daarom willen we samen met AWV de 

mogelijkheden onderzoeken om veilige oversteekplaatsen te creëren.  

10. Het landbouwverkeer in onze plattelandsgemeente veroorzaakt geregeld vertragingen op de 

gewestwegen. Samen met de landbouwraad en AWV willen wij de mogelijkheid onderzoeken 

om uitwijkstroken voor tractoren aan te leggen. Dat zijn stroken waarop de tractoren verplicht 

moeten uitwijken, zodat het doorgaand verkeer sneller kan verlopen. 

11. Het onderhoud van fietspaden en bermen langs gewestwegen laat vaak te wensen over, 

samen met AWV willen wij zoeken naar een goede oplossing.  

12. De fietssnelweg langs het Albertkanaal is een vlakke en vlotte verbinding tussen Kanne en 

Hasselt. Wij willen deze promoten, zowel voor toeristen die zo gemakkelijk onze gemeente 

kunnen bereiken als voor inwoners die zich richting Hasselt willen begeven.  

 

Sociale veiligheid 

CD&V Riemst wil de wijkagent terug in de dorpen, tussen de mensen. 

Veiligheid begint in de wijk. Inbraken voorkomen en de pakkans van 

dievenbendes en criminelen vergroten is voor ons een prioriteit. We 

nemen een voortrekkersrol op in de bestrijding van de 

grensoverschrijdende criminaliteit. 

 

13. In het gemeentehuis van Riemst blijft een wijkkantoor van de lokale politie voor onze 

inwoners. De wijkpolitie is er tijdens de openingsuren van het gemeentehuis bereikbaar.  

14. De wijkagent in elk dorp promoten als eerste aanspreekpunt bij problemen en conflicten. De 

wijkagent geeft ook meldingen door van gebreken op het openbaar domein. 

15. Op basis van het nationaal veiligheidsplan en de lokale en grensoverschrijdende behoeften en 

noden wordt een nieuw, zonaal veiligheidsplan opgemaakt dat de leidraad is voor onze 

politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst. Daarbij zijn verkeersveiligheid, drugsproblematiek, 

diefstallen en huiselijk geweld belangrijke aandachtspunten. 

16. Van de politie wordt een adequate houding verwacht bij het beteugelen van overlast zoals de 

aanpak van sluikstorten, zwerfvuil, stoken, foutparkeren, hard rijden, … waarbij eerst wordt 

gesensibiliseerd en dan pas geverbaliseerd. 
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17.  Inbraakpreventie is voor ons een prioriteit. Via het WhatsApp buurtpreventienetwerk waken 

inwoners over hun leefomgeving. Op die manier kan de politie efficiënter ingrijpen en wordt de 

pakkans om inbrekers te vatten verhoogd. 

18. Er wordt een inbraakpreventieadviseur aangesteld die onze inwoners, bouwers en 

verbouwers tips geeft over hoe je je woning kan beveiligen tegen inbraken.  

19. Via verschillende acties en promotiefilmpjes willen we onze inwoners bewust maken van de 

inbraakgevoeligheid van hun woning en tips geven over wat je kan doen om je woning beter te 

beveiligen. 

20. Bij intrafamiliaal geweld grijpt de politie adequaat in, met bijzondere aandacht voor de 

begeleiding van slachtoffers. 

21. Verkeersveiligheid vraagt ook handhaving. Van wijkagenten en interventieploegen wordt 

verwacht dat zij sensibiliseren en verbaliseren bij overtredingen, de dienst Mobiliteit is hierin 

een partner. Waar nodig worden infrastructurele ingrepen uitgevoerd in overleg met de 

gemeentelijke dienst Mobiliteit en de verkeerscommissie.  

22. De politie en gemeente geven extra aandacht aan de zwakke weggebruiker, foutparkeerders 

en hardrijders worden daarom aangepakt.  

23. Veiligheidshesjes blijven we promoten voor kinderen die zich op de weg begeven, zowel van 

en op weg naar school, als in de vrije tijd.  

24. Als grensgemeente van Maastricht blijven we drugsdelicten actief bestrijden. De politie treedt 

streng op tegen zowel het gebruik, de handel als productie van drugs. Doordat de coffeeshops 

in Maastricht enkel nog toegankelijk zijn voor Nederlanders, is het drugtoerisme en de 

daarmee samenhangende overlast in onze gemeente afgenomen. Daardoor kunnen we onze 

politie nog meer inzetten op het actief bestrijden van dealers in eigen gemeente.  

25. Blijven waken over het debat rond de coffeeshops en legalisatie van wietteelt in Nederland, 

zodat er geen nieuwe overlast aan onze kant van de grens ontstaat. 

26. Samen met de Centra voor Alcohol –en andere Drugsproblemen (CAD) willen we campagnes 

opzetten om druggebruik te ontraden.  

27. Jongeren kennis laten maken met de werking van de politie en preventiecampagnes 

integreren in het lessenpakket: verkeerslessen, Mijn Eigen Goed Antwoord MEGA (risico’s 

drugs en alcohol), … 

28. De slimme camera’s met nummerplaatherkenning (ANPR) die werden geplaatst op onze 

invalswegen verhogen de veiligheid in onze gemeente.  In een oogwenk weet de camera of 

een auto geseind of gestolen is, of rondrijdt zonder verzekering. Om de pakkans te verhogen 

wordt de uitbreiding en het gebruik van het ANPR-cameranetwerk op de aangrenzende 

gemeenten en provincies afgestemd.  

29. Wij zijn geen voorstander van een fusie van onze politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst met een 

andere politiezone. Door schaalvergroting verdwijnt de nabijheid van de politie, en dat willen 

we in onze landelijke en uitgestrekte gemeente voorkomen. Wij zien meer troeven in 

samenwerkingsverbanden met andere politiezones om middelen en mensen uit te wisselen, 

zoals we dat nu al met de Politie Voeren doen.  
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30. Een voortrekkersrol opnemen in de grensoverschrijdende bestuurlijke en integrale aanpak van 

georganiseerde criminaliteit. Riemst ligt in het hart van de Euregio Maas-Rijn, maar is 

daardoor ook extra gevoelig aan de waterbedeffecten van de criminaliteitsbestrijding in 

Wallonië, Nederland en Duitsland. Er wordt op regelmatige basis overlegd met onze 

buurgemeenten over problemen en opportuniteiten op het vlak van grensoverschrijdende 

veiligheid.  

31. Bijzondere aandacht voor mogelijke criminele netwerken zoals drugshandel, hennepteelt en 

drugslaboratoria, illegale prostitutie, malafide bedrijven en horeca, mensenhandel, 

vastgoedfraude en witwaspraktijken.  We nemen daarom deel aan projecten om de 

bestuurlijke aanpak nog te vergroten. 

32. In de Lokale Integrale Veiligheidscel – LIVC - waken de gemeentelijke diensten samen met de 

politie over mogelijke gevallen van radicalisering. 

Brandveiligheid en preventie 

In een noodsituatie is elke minuut belangrijk. Daarom wil CD&V 

Riemst elke woning laten voorzien van rookmelders en een 

branddeken. Wij pleiten er ook voor om de nieuwe brandweerkazerne 

van Bilzen dichter bij de grens met Riemst te bouwen. 
 

1. Elke Riemstenaar heeft recht op een veilige woning, via preventietips moedigen we onze 

inwoners aan om ook te investeren in brandveiligheid. 

2. Via bouwadviezen en technische controles stimuleren we inwoners en verenigingen om 

preventieve maatregelen te nemen die de brandveiligheid verhogen.  

3. Het is onze ambitie om elke woning in Riemst te voorzien van rookmelders en een 

branddeken. We onderzoeken de mogelijkheid van groepsaankopen, zodat deze producten 

aan een democratische prijs gekocht kunnen worden. 

4. De brandweer voert preventieve controles uit op brandveiligheid in studentenkamers, 

horecazaken, verblijfstoerisme en verenigingslokalen. 

5. Verwaarloosde woningen en leegstaande handelspanden kunnen een risico zijn voor de 

openbare veiligheid, dit wordt goed opgevolgd en indien nodig worden maatregelen getroffen.  

6. Evenementen brengen veel mensen samen, veiligheid staat daarbij voorop. Om het risico op 

brand te verkleinen, worden er preventieve controles uitgevoerd op publiek toegankelijke 

locaties en evenementen, en dit in nauw overleg met de organisator. Er is tijdens de controle 

ook extra aandacht voor gasinstallaties. 

7. In een noodsituatie telt elke minuut.  Binnen de brandweerzone wordt de bouw van een 

nieuwe kazerne in Bilzen/Hoeselt onderzocht. Wij pleiten voor een locatie die dichter bij 

Riemst ligt of een voorpost van de brandweer die centraal vanuit onze gemeente kan 

uitrukken.  
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8. Riemst maakt deel uit van de brandweerzone Oost-Limburg. Wij blijven waken over het 

efficiënt gebruik van middelen en personeel.  

 


