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Een gemeentefusie, een goed idee?
Velen onder jullie hebben het afgelopen 
weken al gelezen en/of gehoord: “Bilzen 
knoopt fusiegesprekken aan met Hoeselt 
en Riemst”. Ondertussen zijn de eerste 
studies bezig.

Onze partij zat niet op de eerste rij toen 
dit idee werd geboren en tot op vandaag 
kunnen we ook nauwelijks spreken over 
enige betrokkenheid in dit belangrijke de-
bat. Nochtans belangt dit iedere inwoner 
van onze gemeente aan.

Het identificeren en juist afwegen van alle 
mogelijke voor- en nadelen is een complex 
en intensief proces. Dit vergt een degelijke 
voorafgaande studie en een actieve en uit-
voerige betrokkenheid van onze inwoners 
en het gemeentepersoneel. 

Eens er gekozen is voor een fusie is er 
geen weg meer terug. Het belang van een 
juiste keuze kan dan ook moeilijke over-
schat worden aangezien het ons dagelijks 
leven zal beïnvloeden.

Wat gaat u dit kosten?
In het geval van een fusie zal er een 
nieuw belastingpercentage tot stand 
moeten komen en zullen de opcentiemen 
worden aangepast. Vorig jaar bedroeg 
de gemeente belasting in Riemst 8 %, in 
Bilzen 7,9 % en in Hoeselt 8,5 %. De ham-
vraag die is dan ook: halen onze inwoners 
een financieel voordeel  uit een mogelijke 
fusie?

Wat met ons gemeentepersoneel?
Een fusie zou meer mogelijkheden 
bieden voor het blijvend aantrekken en 
behouden van bekwaam gemeenteper-
soneel, waardoor we minder afhankelijk 
zijn van externe dienstverleningen. Een 
samenvoeging zou tevens een mogelijk-
heid kunnen bieden om de organisatie te 

versterken met een groter gedifferentieerd 
personeelsbestand. Het samenvoegen van 
personeelis alles behalve eenvoudig. Het 
vergt een bijzonder grote organisatori-
sche denkoefening die op voorhand moet 
gemaakt worden.

Wat met dubbele adressering?
Gaan we fusioneren, dan wil het zeggen 
dat er dubbele adressen zullen ont-
staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
Kerkstaat, de Dorpsstraat,… die in bijna 
elke gemeente voorkomt. Zowel inwoners 
als ondernemingen zullen betrokken 
moeten worden bij deze aanpassingen.

Voor bedrijven kan de last hieromtrent 
nog veel ruimer gaan, gaande van adresse-
ringen op sponsorartikelen naar gewoon-
weg alle publiciteit die gewijzigd dient te 
worden. Of denk maar aan ondernemin-
gen die de naam van de gemeente ver-
werkt hebben in hun bedrijfsnaam.

Bovenstaande bedenkingen zijn slecht 
een greep uit de vele bezorgdheden die 
grondig besproken moeten worden om 
vroeg of laat met kennis van zaken te 
kunnen oordelen over een eventuele fusie 
voor Riemst.

Heeft u zelf nog vragen en/of opmerkingen? 
Bezorg ze ons via marc.konings@n-va.be .

Beste Riemstenaren,

2021 is eindelijk begonnen. Hopelijk 
brengt het ons in rechte lijn naar een 
coronavrije samenleving!

Het coronavirus heeft heel wat leed 
veroorzaakt. Het zijn harde tijden voor de 
horeca en heel wat ondernemers. Ook de 
zorgsector heeft het hard te verduren.

Hierbij mogen we de mensen niet 
vergeten die zwaar besmet zijn geweest 
en diegenen die een naaste hebben 
verloren. Wij hopen dat de inspanningen 
die we nu doen, perspectief bieden op 
het indijken van het virus. Gelukkig wordt 
de vaccinatie uitgerold.

U kan nu ook eindelijk online de gemeen-
teraad volgen, na herhaaldelijk aan-
dringen van de volledige oppositie. De 
uitzending van de gemeenteraad werd in 
december maar liefst 800 keer bekeken.

De N-VA stelde ook een aankoopcheque 
voor om de koopkracht van gezinnen te 
stimuleren. Jammer genoeg steunde de 
meerderheid ons niet in ons voorstel. 

Door het coronavirus hebben we onze 
20ste feesteditie met Jan Peumans 
naar Banneux moeten annuleren alsook 
onze jaarlijkse eetavond en de nieuw-
jaarsreceptie. Wij hopen alvast om onze 
jaarlijkse activiteiten spoedig terug op te 
kunnen starten.

Houd het veilig en blijf gezond.
Vriendelijke groeten,

Marc Konings
Voorzitter N-VA 

Riemst

Marc Konings
Voorzitter N-VA 
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Riemst City (R-Forum): stand van zaken
In 2017 ontstond er heisa omdat het 
gemeentebestuur het binnengebied achter 
de Maastrichtersteenweg in Riemst wou 
volbouwen met een nieuw gemeentehuis, 
een groot plein, winkels en appartemen-
ten. De N-VA twijfelde aan de leefbaar-
heid van dit project. Na een aantal jaren 
vragen wij ons af of deze plannen nog op 
tafel liggen?

Herbestemmen oude hoeves
Blijkbaar wel. Dit vinden we in het ‘Actie-
programma Gemeente Riemst’ van IGSM 
Zuidoost-Limburg – Stebo vzw van 23 
juli 2020. Er zouden nog 74 woongelegen-
heden gerealiseerd moeten worden voor 

2025. De kern van Riemst centrum of 
Vlijtingen zijn de meest aangewezen plek-
ken voor bijkomende aantallen sociale 
huurwoningen. Zowel oppositie als ge-
meentebestuur zijn vragende partij voor 
het herbestemmen van oude beschermde 
hoeves naar sociale huurwoningen. 

Wij dringen aan om deze piste te blijven 
onderzoeken en om dit met relevante sub-
sidies mogelijk te maken. Bij de aanpak 
van leegstand worden eigenaars gewezen 
op de mogelijkheid om te verhuren via het 
Sociaal Verhuurkantoor. Helaas krijgen 
de SVK’s weinig aanbiedingen.

Na 15 jaar oppositie gevoerd te hebben in de 
gemeente raad nam Anita Beusen uit Val-Meer in juni 
afscheid van haar politiek mandaat. In al die jaren 
was er bij Anita nooit een gebrek aan inzet te bespeu-
ren. Ze was de drijvende kracht achter onze afdeling 
en verzorgde met plezier onze evenementen. Een 
nieuwe creatieve uitdaging staat op haar te wachten 
in Val-Meer. Anita heeft de fakkel doorgegeven aan 
Liesbeth Pauly uit Heukelom. Zij legde op 6 juli de 
eed af als raadslid. Véél succes aan deze twee dames!

Raadslid Anita Beusen verlaat na 15 jaar de gemeenteraad

Liesbeth Pauly neemt de fakkel over van Anita Beusen als N-VA-gemeenteraadslid

Ook Karen Liesens neemt vroeger dan voorzien afscheid van haar mandaat 
als lid van het Bijzonder comité van de Sociale Dienst (BCSD). Dit comité 
behandelt de persoonlijke dossiers binnen het OCMW. “Ik ben echt onder de 
indruk van het werk dan ons OCMW verzet. De medewerkers kwijten zich 
bijzonder ernstig van hun taak, streng maar enorm rechtvaardig. Ze bieden 
hulp op maat, met veel toewijding.” Karen wordt in het BCSD vervangen 
door Etienne Gielen. 

Ook 
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Uit de gemeenteraad

Het gemeentebestuur wilt voor 
4,5 miljoen euro investeren in 
2021. Tijdens de tussenkomst 
van onze fractie bleek dat in 
2019 62 % van de geplande 
investeringen werden uitgevoerd. 
Voor de andere jaren lag dit in de 
50 %. Aankondigen kan 
iedereen, uitvoeren is duidelijk 
een ander paar mouwen. 

  De ‘visie sport- en recreatie infrastructuur’ van onze gemeente was 
zeer mager. We moeten jammer genoeg vaststellen dat de infrastructuur 
van sportclubs geen aandacht krijgt in onze gemeente. Veel visie is er niet 
en de kloof met de omringende steden en gemeentes wordt groter.

Na de loodsbrand in Millen 
deden wij een oproep tot betere 
berichtgeving van Be-Alert. Nu 
kregen inwoners een bericht 3 uur 
na het ontstaan van de brand. Dit 
kan niet, en moet beter in de 
toekomst.

Sinds de coronacrisis vinden de gemeenteraden digitaal plaats. Na maanden 
online en besloten te vergaderen, is het nu eindelijk mogelijk om de zitting te 
volgen via een livestream. Deze mogelijkheid is een goede vooruitgang om 
onze inwoners meer te betrekken en om zo transparant mogelijk te werken. 

Wij deden een oproep voor een opwaardering 
van de sportraad. Het is belangrijk om zoveel 
mogelijk partners en sporttakken te betrekken in 
adviezen naar het gemeentebestuur.

Na de fusiegeruchten deed onze fractie een voorstel 
om een commissie op te richten om de best mogelijke 
aanpak voor Riemst te bespreken. Helaas werd alles op 
de lange baan geschoven en mogen raadsleden en 
inwoners pas in een eindfase participeren.

De hervorming van het busnetwerk in 
Limburg zal gevolgen hebben voor onze 
gemeente. Ons gemeentebestuur moet 
pleiten voor het behoud van de belang-
rijke lijnen en voldoende frequentie. 
Daarnaast moet ze voorbereid zijn om de 
weggevallen haltes op te vullen via het 
vervoer op maat.

Twee jaar geleden keurde de gemeenteraad het 
N-VA-voorstel goed om boekenruilkasten te plaatsen in 
Riemst. Uiteindelijke heeft de gemeente besloten om peters 
en meters te zoeken om de boekenruilkasten te beheren en 
te onderhouden. Hoeveel en waar de boekenkasten komen, 
moeten ze echter nog bepalen. Hopelijk krijgt de oproep 
naar peters en meters snel gehoor en kunnen we op korte 
termijn gebruik maken van dit initiatief.

Al jaren uiten wij onze bezorgdheid 
over de verdere uitbreiding van de 
cementgroeve van de CBR. Ons 
agendapunt met het verzoek om een 
deskundig onderzoek te vragen naar het 
gevolg qua trillingen, geluidsoverlast en 
stofontwikkeling kreeg de steun van de 
volledige gemeenteraad.

Dirk Jacobs Yves Chanson Liesbeth Pauly Marc Konings Jan Peumans

www.n-va.be/riemst
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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