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N-VA Riemst heeft nieuwe voorzitter

Marc Konings: “Bouwwoede in Riemst
moet ophouden”
ZATERDAG

6 mei

Vertrek om 7 uu
r aan
gemeentehuis
Riemst
5 euro per
deelnemer

Wandel je mee op 6 mei?

Met Jan naar
Banneux
Op zaterdag 6 mei kan je ons vergezellen op alweer de 17de editie
van onze jaarlijkse wandeltocht
naar Banneux. De wandelafstand
bedraagt ongeveer 48 kilometer.
We starten aan het gemeentehuis
van Riemst. Je kan daar inschrijven vanaf 6.30 uur. We vertrekken om 7 uur. Onderweg zijn er
twee bevoorradingsplaatsen met
koffie, koeken, soep, taart en
drankjes. Toch raden we ook aan
wat eigen bevoorrading mee te
nemen.
De vijf euro inschrijvingsgeld
gaat grotendeels naar een goed
doel binnen onze gemeente.
Vervoer terug naar Riemst is niet
inbegrepen. We zorgen wel voor
een volgwagen voor eventuele
moeilijkheden of noodgevallen.
Meer info?
Jan Peumans - 0475 48 50 91
Dirk Jacobs - 0473 22 05 68

Marc Konings is de nieuwe voorzitter van N-VA Riemst. Hij is 55 jaar
en woont samen met zijn vrouw Anita in de centrumgemeente Riemst.
Ze hebben twee zonen: Joost en Kasper. Marc werkt als assistent-kwaliteitsmanager voor een Japanse multinational in Genk. Hij is momenteel
gemeenteraadslid en zetelde voordien in de OCMW-raad.
Je was jaren actief bij Riemsterse
verenigingen, Marc?
Vroeger was ik actief in de jeugdbeweging
en voetbalde ik bij de reserven van RIVO
Riemst. Mijn sportcarrière eindigde met
een stelletje gepensioneerde volleyballers.
Samen met mijn vrouw doe ik vandaag
vrijwilligerswerk in cultuurhuis De Velinx
in Tongeren. Ander hobby’s zijn muziek
spelen in een band, wandelen en veel lezen.

Welk beleid heb je voor ogen?
De N-VA maakt zich zorgen over de bouwwoede van het huidige gemeentebestuur.
Dorpskernen verouderen en worden niet
gerenoveerd. Nieuwe wijken en gebouwen
schieten als paddenstoelen uit de grond.
Je kan vooruitgang niet tegenhouden, maar
een gemeente op twee ambtstermijnen
volledig volbouwen, lijkt ons teveel van het
goede.

Wat zijn je plannen als nieuwe
N-VA-voorzitter?
In eerste instantie wil ik de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 grondig voorbereiden. Met een nieuwe generatie van geëngageerde mensen wil de N-VA zich dan verder
verankeren in Riemst. Ben jij jong en heb je
interesse in N-VA Riemst? Contacteer mij
of de andere bestuursleden dan zeker!

Bovendien wil het schepencollege Riemst
verder verstedelijken door vooral grote
bouwondernemingen aan het werk te
zetten. Aannemers en zelfstandigen uit de
eigen gemeente komen daaraan amper te
pas.

N-VA Riemst moest een nieuwe voorzitter verkiezen omdat Martijn Jans een
nieuwe job heeft in Antwerpen die hij
niet kan combineren met het voorzitterschap. We wensen Martijn veel succes
en danken hem voor zijn inspanningen
als voorzitter.
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Riemst CITY slaat de bal mis

N-VA wil landelijk karakter van Riemst behouden

Riemst vroeger

Riemst nu

In oktober 2015 startte de meerderheid een haalbaarheidsstudie voor haar visie op de ontwikkeling van het
centrum van Riemst. Sindsdien bogen verschillende experten zich hierover. Maar het schepencollege wacht
de resultaten van de onderzoeken niet af. Op de gemeenteraad van maart werden de plannen voor Riemst
CITY goedgekeurd en vatte men de zoektocht naar een projectontwikkelaar aan. Een ongewone gang van
zaken, vindt de N-VA.
Waarom Riemst CITY een slecht idee is

Wonen, detailhandel en lokale diensten samenbrengen aan
een centraal plein. Dat is de CD&V-visie voor het centrum van
Riemst. De gemeente heeft met dat doel voor ogen momenteel
een studie lopen rond de woonbehoeftes in Riemst. Tegelijkertijd
wordt de bevolking digitaal bevraagd over de leefbaarheid in
Riemst. Maar nog voor de resultaten hiervan binnen zijn, drukt
de meerderheid haar visie dus door.
Meer zelfs: na de aankoop van café Bidule (kostprijs: 400 000
euro) en twee bouwgronden (nog eens 105 000 euro) kan de
belastingbetaler een volgende flinke rekening voor de aankoop
van gronden verwachten. Ook de investering in een nieuw
gemeentehuis behoort tot de plannen. De volgende stap laat zich
al raden: een gemeentelijke belastingverhoging om dat allemaal
te betalen.
En dat terwijl de N-VA belangrijke vragen heeft over de
basisvisie van de meerderheid. Wil men de deelgemeentes laten
verkommeren? Hoopt men op een leegloop van de deelgemeentes? Wat met de komst van twee grote winkels die niet in Riemst
CITY zullen gevestigd zijn? Waarom maar één locatie meer voor
sociale voorzieningen? Talrijke vragen waarop de theoretische
studie voor Riemst CITY geen antwoord biedt.

N-VA wil aangename leefomgeving voor àlle dorpen

Riemst is een landelijke gemeente met 13 dorpskernen. We
zijn omringd door kleine of middelgrote steden en gemeenten,

riemst@n-va.be

die elk een handelskern hebben: Bilzen, Lanaken, Tongeren en
Maastricht. Dat de meerderheid desondanks een verstedelijkt
Riemst nastreeft met het Projectgebied Riemst, gelegen achter
het gemeentehuis, vindt de N-VA dus vreemd. Want nu al blijkt
dat handelskernen in onze omgeving het niet gemakkelijk
hebben om te overleven.
Als je meer mensen naar Riemst wil lokken, moet ook een
verbetering en uitbreiding van de toeristische infrastructuur
hoog op de agenda staan. Daarom deze oproep aan de meerderheid: maak de dorpskernen aantrekkelijker. Alleen een kerkje
renoveren of een pleintje vernieuwen volstaat niet. Ga gewoon
even de grens over naar de dorpjes in Nederland en je ziet het
verschil.

Aandacht voor mens, milieu en sociale samenhang

N-VA Riemst ziet meer heil in de versterking van het landelijke
karakter van onze gemeente. Alle dorpen hebben recht op een
aangename leefomgeving, met aandacht voor mens en milieu.
Riemst biedt voldoende mogelijkheden tot wonen, winkelen en
sociale samenhang.
Alleen vindt N-VA Riemst dat we deze mogelijkheden beter
moeten benutten. Versterk het woonbeleid en de sociale samenhang in de deelgemeentes. Zorg dat elke deelgemeente kan leven.
Cartoon: Marc Konings
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Geef veldwegen terug aan natuur en landbouwers
Het auto- en vrachtverkeer op de ruilverkavelingswegen bereikt stilaan de verzadigingsgrens. N-VA Riemst
vraagt daarom dat de gemeenteraad dit verkeer beperkt tot landbouwers, fruitkwekers, wegenwerkers en
politie.
We vinden ook dat woningen en horecazaken makkelijk
bereikbaar moeten zijn, maar veel verkeer verloopt nu
onnodig via ruilverkavelingswegen. Wandelaars, fietsers, ruiters
en landbouwers ondervinden te vaak hinder van voertuigen die
hier niet thuishoren. Tijdens de weekends zijn er bovendien vaak
gevaarlijke toestanden. Ook dieren en planten ondervinden de
nadelen van het drukke verkeer op sluipwegen.
Een bijkomend voordeel van de N-VA-plannen is dat minder
verkeer ook minder sluikstorters langs deze wegen betekent.
Dergelijk afval treffen we immers nog te vaak aan in onze
landelijke gemeente. De CD&V-meerderheid houdt dit voorstel
voorlopig in beraad. We houden jullie op de hoogte van verdere
ontwikkelingen.

N-VA Riemst luistert naar u!

Voorzitter en gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid en secretaris
Fractievoorzitter en gemeenteraadslid
Organisatieverantwoordelijke en
gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Voorzitter Vlaams Parlement en
gemeenteraadslid
Bestuurslid
Ledenverantwoordelijke
Bestuurslid
Gemeenteraadslid
Bestuurslid
OCMW-raadslid
Communicatieverantwoordelijke
Bestuurslid
Penningmeester
Ondervoorzitter en OCMW-raadslid
Bestuurslid
Verantwoordelijke jongerenwerking,
webbeheerder en OCMW-raadslid
Bestuurslid

Marc Konings
Anita Beusen
Dirk Jacobs
Etienne Gielen

0472 86 73 54
0497 18 40 52
0473 22 05 68
0495 64 71 72

marc.konings@n-va.be
anita.beusen@n-va.be
dirk.jacobs@n-va.be
etienne.gielen@n-va.be

Agnes Coenegrachts
Jan Peumans

0497 81 44 09
02 552 11 07

agnes.coenegrachts@n-va.be
jan.peumans@vlaamsparlement.be

Jeanine Cuipers
Jean Wilk
Jules Leonard
Jo Ruyters
Maarten Scholberg
Marc Louwagie
Mariel Palmans
Nicky Detre
Patrick Pauly
Peter Haesen
Peter Herlitska
Yves Chanson

0494 32 01 52
0486 18 66 75
012 23 38 22
0496 20 60 15
0496 18 86 13
0472 57 48 62
0497 48 07 46
0472 36 21 52
0476 82 90 69
0474 98 52 55

jeanine.cuipers@n-va.be
jean.wilk@n-va.be
jo.ruyters@n-va.be
maarten.scholberg@n-va.be
marc.louwagie@n-va.be
mariel.palmans@n-va.be
nicky.detre@n-va.be
patrick.pauly@n-va.be
peter.haesen@n-va.be

0475 33 62 68

yves.chanson@n-va.be

Martijn Jans

0474 63 62 94

martijn.jans@n-va.be

www.n-va.be/riemst

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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