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RIEMST

Beste Riemstenaren,

Graag nodig ik u in naam van 
N-VA Riemst samen met uw gezin, 
vrienden en familie uit voor onze 
brunch. Deze zal plaatsvinden op 
zondag 11 oktober 2015 vanaf  
10 uur in de Sint-Genovevazaal  
in Zussen. Onze gastvrouw Veerle 
Wouters, Kamerlid en gemeente-
raadslid, zal u hartelijk welkom 
heten met een glaasje cava.

Voor slechts 15 euro (10 euro voor 
kinderen onder 12 jaar) bieden 
we u een volledig brunch-buffet 
aan, met zowel koude als warme 
gerechten. 

HOE INSCHRIJVEN?
Inschrijven kan op één van de vol-
gende manieren:

• Stort het correcte bedrag op reke-
ningnummer BE56 1030 2498 9288 
met vermelding ‘Brunch + aantal 
personen’

   Mail mariel.palmans@n-va.be 
of veerle.wouters@n-va.be

   Contacteer Mariel Palmans op 
0497 480 746 of Veerle Wouters 
op 02 549 90 06 (tijdens kantoor-
uren)

   Vul de invulstrook in op de brief 
die u in uw bus ontvangt en 
bezorg hem die aan de contact-
personen

Met vriendelijke groeten,

Mariel Palmans,  
voorzitter N-VA Riemst 

Veerle Wouters, Kamerlid 
en gemeenteraadslid

N-VA Riemst organiseert elke 
maand een zitdag. 

Tijdens deze avonden kan je 
met vragen of problemen  
terecht bij één van onze raads-
leden en één bestuurslid. 

Zij zullen samen voor jou 
klaar staan om te luisteren en 
te helpen waar kan. 

Deze avonden vinden steeds 
plaats in het fractielokaal in 
het gemeentehuis, tussen  
19 uur en 21 uur. 

U bent welkom op volgende 
data:

   2 oktober
   6 november
  4 december

www.n-va.be/riemst
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Zondag 11 oktober
Vanaf 10 uur
Sint-Genovevastraat, Zussen

DIENSTBETOON

Jan Feest:
bekijk de  
fotoreportage 

op pagina 3.

Kom naar onze gezellige N-VA-brunch!
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www.n-va.be/riemst riemst@n-va.be

Al enkele jaren geleden startte
onze toenmalige schepen Gerard
Stratermans een mooi stoepenplan
op ter verfraaiing en verbetering
van alle stoepen in de dorpen waar
het nodig was/is. Eindelijk en op
herhaaldelijk aandringen van onze
gemeenteraadsleden wordt dit 
stoepenplan stilletjesaan voortge-
zet: de dorpskernen worden één
voor één onder handen genomen,
schoolomgevingen worden veiliger
gemaakt zodat onze kleinste 
Riemstenaren zonder ongelukken
te voet of met de fiets naar school
kunnen. Maar hier en daar worden
enkele stoepen toch stiefmoe-
derlijk behandeld (zie verder) en
ondanks het feit dat een bijho-
rende groene zone het hele plaatje
aantrekkelijk en mooi zou maken,
blijft het groenbeleid van de 
meerderheid een mager beestje.

VEEL GEVAARLIJKE SITUATIES 
LANGS GEWESTWEGEN
Op gewestwegen staat de gemeente 
ook in voor de stoepen. Binnen de 
zone-50 zijn ze bijna overal aanwezig: 

sommige goed begaanbaar, andere 
weer wat minder. De zone-70 wordt 
meestal vergeten. Zo is er op de Maas-
trichtersteenweg enkel een onbegaan-
bare berm. Voetgangers moeten op 
deze  zeer drukke gewestweg over 
een smal fietspad wandelen. 

Op Visésteenweg, ter hoogte van 
Bolderstraat, is er aan beide zij-
den een onbegaanbare grasberm, 
waarvan een deel dan nog wordt 
ingenomen door een bushalte. De 
busreizigers moeten er ofwel op een 
smal fietspad ofwel in een modde-
rige grasberm wachten. 

Een dringende aanpak op deze en 
meerdere stoepen in Riemst is echt 
nodig. Op drukke wegen met zwaar 
vrachtverkeer is het onverantwoord 
dat voetgangers op een smal fiets-
pad moeten wandelen. 

Daarom moeten we deze gevaarlijke 
pijnpunten snel wegwerken. Veilig-
heid voor de zwakke weggebrui-
kers is zeer belangrijk, zowel in de 
dorpskernen alsook daarbuiten.

VERKEERSBORDEN IN HERDEREN 
MOETEN VEILIGHEID VERHOGEN 
We zeggen niet dat de meerderheid 
géén aandacht heeft voor zwakke 
weggebruikers. Onlangs werden er 
nog verkeersborden geplaatst aan de 
lichten in Herderen om de veilig-
heid te verhogen. 

Als ook de beloofde camera’s, die 
Jan Peumans herhaaldelijk heeft 
aangekaart tijdens de gemeentera-
den, daar nog bijkomen wordt het 
daar hopelijk een stuk veiliger. 

Maar blijkbaar is het ook hier een 
geweldig probleem voor de directie 
van de Limburgse administratie der 
wegen om die te plaatsen. 

De hoogdringendheid van deze 
maatregel is al vaak door onze 
raadsleden aangetoond, want nu 
nog altijd rijden (brom-) fietsers veel 
te vaak door het rode licht. Enkele 
seconden wachten kunnen u en 
anderen een hoop leed en ellende 
besparen.

Stoepenplan is geen overbodige luxe
Ook dit jaar was ‘Jan Feest’ weer een succes. Bedankt dat u er samen met ons een leuke 
activiteit van maakte!

Sinds 1 augustus is er goed nieuws voor alle werk-
nemers met een laag loon: de regering heeft voor 
hen de werkbonus verhoogd. De laagste lonen 
winnen het meest, en krijgen tot 19 euro per maand 
meer op hun rekening gestort. De regering zet daar-
voor jaarlijks ruim 127 miljoen euro opzij. Riemsts 
Kamerlid Veerle Wouters is tevreden.

“Ook in Riemst zullen hier veel mensen van profite-
ren”, zegt ze. “Ten eerste is er de sociale werkbonus: 
een vermindering van de persoonlijke socialezeker-
heidsbijdragen van de werknemer. Daar bovenop 
komt de fiscale werkbonus: een belastingvermin-
dering voor werknemers met een laag loon. Beiden 

verhogen het nettoloon van de werk-
nemer zonder dat het brutoloon stijgt”, 
legt Veerle Wouters uit. “We verlagen 
dus de lasten op arbeid én geven meer 
koopkracht aan de werknemers met 
lage lonen.”

Door de laagste lonen te verhogen 
verkleinen we de werkloosheidsval 
omdat het verschil tussen werken en 
een uitkering vergroot. “Hierdoor 
wordt werken terug aantrekkelijk én 
lonend”, besluit Veerle Wouters.

Minimum- en lage lonen stijgen

Veerle Wouters werkte  

in de Kamer mee aan deze  

sociale maatregel.

N-VA Riemst: uw luisterend oor

Jo Ruyters
Gemeenteraadslid
0496 20 60 15
jo.ruyters@n-va.be

Gerard Stratermans
Gemeenteraadslid
0475 81 74 13
gerard.stratermans@n-va.be

Veerle Wouters
Gemeenteraadslid,  
ondervoorzitter Kamerfractie
0479 56 81 60
veerle.wouters@n-va.be

Jeanine Cuipers
OCMW-raadslid - organisa-
tieverantwoordelijke
0494 32 01 52
jeanine.cuipers@n-va.be

Jan Peumans
Gemeenteraadslid, voorzitter 
Vlaams Parlement 02 552 11 07
jan.peumans@vlaamsparle-
ment.be

Kristof Thijs
Ondervoorzitter
0499 48 17 71 
kristof.thijs@n-va.be

Anita Beusen
Secretaris, gemeenteraadslid
0497 18 40 52 
anita.beusen@n-va.be

Dirk Jacobs 
Fractievoorzitter gemeenteraad
0473 22 05 68
dirk.jacobs@n-va.be

Ronnie Oosterbosch
Gemeenteraadslid
0471 83 58 43
ronnie.oosterbosch@n-va.be

Mariel Palmans
Voorzitter
0497 48 07 46
mariel.palmans@n-va.be

Marc Konings
OCMW-raadslid 
0472 86 73 54
marc.konings@n-va.be

Erwin Snellinx
0497 48 07 46
erwin.snellinx@n-va.be

Willy Brône
0497 51 90 09
willy.brone@n-va.be

Etienne Gielen
0495 64 71 72
etienne.gielen@n-va.be

Patrick Pauly
OCMW-raadslid
penningmeester
0476 82 90 69
patrick.pauly@n-va.be

Vera Claessens
012 45 60 37
vera.claessens@n-va.be

Martijn Jans
0474 63 62 94
martijn.jans@n-va.be

Jules Leonard
012 23 38 22

Marc Louwagie
0472 57 48 62
marc.louwagie@n-va.be

Jean Wilk
Ledenverantwoordelijke
012 45 57 01
jean.wilk@n-va.be

Suzy Witters
0485 74 69 95
suzy.witters@n-va.be

Maarten Scholberg
maarten.scholberg@n-va.be

Nicky Detre  
nicky.detre@n-va.be
0472 36 21 52

Peter Haesen
0474 98 52 55
peter.haesen@n-va.be

Jan Feest
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Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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