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V.U.: MARC KONINGS, VISÉSTEENWEG 42, 3770 RIEMST

Beste Riemstenaar
Graag neem ik u in dit voorwoord mee doorheen een aantal gebeurtenissen van de afgelopen periode.

In de afgelopen maanden heeft de N-VA hard gewerkt in de gemeenteraad. Onze gemeenteraadsleden dienden maar liefst  
26 voorstellen in, veel meer dan andere partijen. De agenda en het verslag van de gemeenteraad zijn terug te vinden op de 
website www.riemst.be. We nodigen u uit om eens een gemeenteraad bij te wonen. Alle zittingen zijn namelijk openbaar. 

Jan Peumans nam voor de zomer afscheid van het Vlaams Parlement, waar hij de laatste tien jaar actief was als parlements-
voorzitter. Wilt u weten hoe Jan zijn politieke loopbaan gelopen is? Lees dan zeker zijn boek ‘Jan Peumans, een zachte  
anarchist’, geschreven door Jans zoon Wim. Iedereen die denkt dat Jan zijn schoenen aan de haak hangt, is eraan voor  
de moeite. Jan blijft gewoon actief als gemeenteraadslid in Riemst. 

Afdelingsondervoorzitter Peter Haesen volgt Frieda Gijbels op als voorzitter van 
N-VA Limburg. Wij wensen hem veel succes met deze nieuwe uitdaging. Uiteraard 
blijft Peter zijn werkzaamheden binnen N-VA Riemst gewoon voortzetten.

De negentiende editie van de wandeling met Jan naar Banneux in mei was weer een 
succes met 115 inschrijvingen. Ook onze Italiaanse avond was zeer gezellig en voor 
herhaling vatbaar. Wij nodigen u alvast van harte uit op onze jaarlijkse brunch op  
13 oktober in de zaal van de ‘Geel’ in Val-Meer.

De N-VA heeft een hart voor Riemst.

Brunch N-VA Riemst
Zondag 13 oktober om 10 uur

Zaal de Gèèl in Val-Meer

Marc Konings
Afdelingsvoorzitter

Menu?
Koude en warme 
gerechten

Inschrijven? Drie opties:
•  Rekeningnummer BE56 1030 2498 9288 met vermelding van naam en aantal personen
•  E-mail naar marc.konings@n-va.be
•  Bel naar Marc Konings via 0472 86 73 54

Prijs?
Volwassene: 20 euro
Kind (< 12 jaar): 10 euro
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N-VA Riemst in beeld

Peter Haesen voorzitter 
N-VA Limburg
Een primeur: voor het eerst staat een Riemstenaar aan het 
hoofd van het bestuur van N-VA Limburg. Peter Haesen 
volgde onlangs Frieda Gijbels op als voorzitter,  
waar hij het arrondissementeel en het  
dagelijks bestuur in goede banen zal leiden.  
Daarnaast blijft hij ook actief als  
afdelingsondervoorzitter en als lid  
 in de nationale partijraad.  
We wensen Peter veel succes toe!

‘Jan Peumans, een zachte anarchist’

Lees het verhaal van Jan 
Peumans
Jan Peumans is een van de weinige politici die aanzien 
genieten over partij-, taal- en landsgrenzen heen.  
Als jongeling werd hij lid van de Volksunie. 

In 2001 sloot hij zich aan bij de 
N-VA. Sinds 2004 gaf hij het 
Vlaams Parlement een smoel: 
eerst als hardwerkende en 
rebelse parlementair, vanaf 2009 
als parlementsvoorzitter, een 
functie die hij op geheel eigen 
wijze invulde. Zijn biografie 
leest als een origineel relaas 
van een sleutelfiguur binnen de 
Vlaamse Beweging en de lokale 
en nationale politiek van de 
laatste decennia.

Het boek is te verkrijgen bij 
Jan Peumans (Maastrichter-
straat 32, Herderen), Het 
Gazetje (Maastrichtersteenweg 
85, Vroenhoven) en in de betere boekhandel. Prijs: 24,99 euro. 

  Met 115 deelnemers was de wandeling naar  
Banneux ook dit jaar weer een groot succes.

  De Italiaanse avond van N-VA Riemst was een groot 
succes. Ook Zuhal Demir kwam langs en nam even 
het woord.

Jan Peumans  
erevoorzitter  
Vlaams Parlement 
Op woensdag 27 maart kwam het Vlaams Parlement in een 
speciale zitting bijeen om te vieren dat Jan Peumans op dat 
moment tien jaar parlementsvoorzitter was. Het parlement 
maakte van de gelegenheid gebruik om Jan Peumans het 
erevoorzitterschap toe te kennen. Ook voor N-VA Riemst is 
het een hele eer om een erevoorzitter in de rangen te mogen 
hebben. Proficiat, Jan! 

Heeft u vragen of 
opmerkingen? 
Contacteer onze 
raadsleden 

Jan Peumans
Gemeenteraadslid

jan.peumans@n-va.be

Anita Beusen
Gemeenteraadslid

anita.beusen@n-va.be

Yves Chanson
Gemeenteraadslid

yves.chanson@n-va.be
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Nieuws uit de gemeenteraad
De afgelopen maanden hebben de N-VA-gemeenteraadsleden heel wat voorstellen gedaan in de  
gemeenteraad. We sommen er enkele voor u op.

•  Uitschuifbare tribune voor zaal ’t Paenhuys 
Om de zichtbaarheid tijdens voorstellingen in ’t 
Paenhuys te verbeteren stelde de N-VA voor om 
een uitschuifbare tribune te plaatsen onder het 
balkon.

•  Actieplan veiligere schoolomgevingen bij (weg-)
werkzaamheden 
Met dit actieplan vraagt Anita Beusen meer 
aandacht voor verkeersveiligheid rondom school- 
omgevingen tijdens (weg)werkzaamheden.

Anita Beusen

•  Sociale woningen voor personen met een 
functiebeperking dankzij nieuw reglement 
Yves Chanson stelde een nieuw toewijzingsreglement 
voor: naast senioren kunnen ook personen met een 
beperking voorrang krijgen bij een sociale woning.

•  Sticker ‘geen reclamedrukwerk’ onder de  
aandacht brengen 
Yves Chanson stelde voor om de sticker, die  
aangeeft dat je geen reclame in je brievenbus wenst 
te ontvangen, meer onder de aandacht te brengen.

•  Indiening energieproject Klimaatfonds 
Via het Klimaatfonds kan Riemst subsidies krijgen 
om te investeren in energie-efficiëntie, hernieuwbare 

energie, groene warmte en elektrische mobiliteit.

•  Duidelijke wegmarkering kruispunt Visesteen-
weg-Toekomststraat 
De N-VA wil dat er op het kruispunt Visesteen-
weg-Toekomststraat duidelijkere wegmarkeringen 
aangebracht worden. Zonder dergelijke weg- 
markering is de situatie onveilig. 

•  Plaatsing van schuilhokken voor zwerfkatten 
Lokale besturen zijn verplicht om beschutting te 
voorzien voor de zwerfkatten op hun grondgebied. 
Met dit voorstel vragen we het gemeentebestuur in 
te tekenen op de oproep van de Vlaamse Regering 
om gratis hokken aan te vragen.Yves Chanson

•  Ereburgerschap voor Jaap Van Rennes 
Jan Peumans stelde voor om Jaap Van Rennes  
het ereburgerschap van Riemst toe te kennen. 

•  Heraanleg Oude Tramweg 
De N-VA vroeg om de Oude Tramweg opnieuw 
aan te leggen en een veiligere aansluiting op de 
Brugstraat te voorzien.

•  Snelheidsremmers in Sint-Stefanusstraat en  
Peperstraat aanbrengen 
N-VA Riemst deed het voorstel om in de  
Sint-Stefanusstraat en de Peperstraat  
snelheidsremmers aan te brengen. Op die  
manier moeten de overdreven snelheid en  
onveilige verkeerssituatie beter aangepakt  
worden.

Jan Peumans

•  Verenigingen verdienen centje bij met  
papierophaling 
De N-VA stelde voor om gepaste locaties en  
papierophalingsrondes te zoeken voor  
verenigingen die op die manier een centje  
willen bijverdienen. In andere gemeenten worden  
zulke ophalingen al met succes gehouden.

•   Bewegwijzering handelszaken bij wegenwerken 
Dirk Jacobs stelde voor om in de toekomst  
bij wegenwerken waar mogelijk werk te maken  
van een duidelijke bewegwijzering naar lokale  
handelszaken. Nu zijn handelszaken in geval  
van omleidingen soms te moeilijk vindbaar. 

Dirk Jacobs

Dirk Jacobs
Gemeenteraadslid

dirk.jacobs@n-va.be

Marc Konings 
Lid bijzonder comité voor de sociale 

dienst - marc.konings@n-va.be

Karen Liesens
Lid bijzonder comité voor de  

sociale dienst - karen.liesens@n-va.be

Gerard Stratermans
Gemeenteraadslid

gerard.stratermans@n-va.be
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


