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Beste Riemstenaar

N-VA Riemst wenst u eerst en vooral 
een gezond, gelukkig en verrassend 
2018. Wat mag 2018 brengen? In de 
eerste plaats een jaar vol nieuwe wensen 
en dromen. Wensen voor een goede 
gezondheid en een aangename werk- en 
leefomgeving. Dromen van een wereld 
zonder problemen, ruzie en haat. Dromen 
van vriendschap, liefde en gezelligheid. 

Onze fracties in de gemeenteraad en in 
de OCMW-raad draaien op volle toeren. 
Ook in 2018 willen we onze stem laten 
horen, zowel opbouwend naar verbeterin-
gen als kritisch voor tekortkomingen. We 
staan kritisch tegenover het huidige be-
leid, wat al tot de nodige discussies heeft 
geleid. De N-VA wordt zelfs verweten dat 
ze aan politiek doet. Ik veronderstel dat 
we daarvoor verkozen zijn. 

Met zicht op de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2018 is het onze eerste 
doelstelling de absolute meerderheid van 
het huidige bestuur te breken. We willen 
opnieuw een democratisch beleid binnen 
onze gemeente. Dit kunnen we alleen 
maar met de steun van u, inwoner van 
Riemst, realiseren! 

Marc Konings
Afdelingsvoorzitter

  Voorzitter van het Vlaams Parlement en  
lijstduwer Jan Peumans samen met het  
lijsttrekkersduo Dirk Jacobs en Anita Beusen.

Nieuwjaarsreceptie
N-VA Riemst nodigt u van harte uit op onze 
nieuwjaarsreceptie. Samen heffen we het 
glas op een nieuw jaar. U komt toch ook? 
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Tandem Jacobs-Beusen gaat voor verandering in Riemst

Dirk Jacobs en  
Anita Beusen  
trekken N-VA-lijst
N-VA Riemst gaat met de spreek-
woordelijke tandem naar de ge-
meenteraadsverkiezingen van 2018. 
Dirk Jacobs, onze fractieleider in 
de gemeenteraad, en Anita Beusen 
zullen samen naar de kiezer stap-
pen als lijsttrekkers. Jan Peumans 
steunt de lijst als lijstduwer.

Lijsttrekkersduo Jacobs-Beusen
Zowel Dirk Jacobs als Anita Beusen zijn 
geen nieuwkomers in de Riemsterse 
gemeentepolitiek. Dirk Jacobs nam 
enkele jaren geleden zelfs de fakkel van 
Jan Peumans over als fractieleider in de 
gemeenteraad. Hun politieke ervaringen, 
gecombineerd met hun professionele 
activiteiten en hun engagement in het 
verenigingsleven maken dat N-VA Riemst 
dit duo naar voor schuift voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2018.

Beide kopstukken zeggen dat het tijd is 
voor verandering in Riemst en stellen vast 
dat het huidige gemeentebestuur de pe-
dalen volledig kwijt is. “Het Projectgebied 
Riemst symboliseert het totale gebrek aan 
visie van dit gemeentebestuur. Iedereen 
weet dat de dorpen het sociale weefsel van 
Riemst vormen. Daar moet onze focus 

liggen. Het huidige gemeentebestuur doet 
het tegenovergestelde”, aldus Jacobs en 
Beusen.

Lijstduwer Jan Peumans
Jan Peumans, die meer dan 35 jaar er-
varing in het gemeentebestuur met zich 
meedraagt, blijft ter beschikking van de 
partij en duwt de lijst. “Het is onze ambi-
tie om in Riemst een sterk resultaat neer 
te zetten en de verandering, die we op 
alle bestuursniveaus realiseren, ook hier 
in te zetten. De uitdagingen in Riemst 
zijn groot. Een gemeente waar jarenlang 
dezelfde partij aan het roer staat, kan 
niet meer onbevangen en fris besturen. 
Onze gemeente heeft nood aan een nieuw 
beleid, aan nieuwe ideeën én aan nieuwe 
mensen”, besluit Peumans.
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N-VA-ministers  
hebben oog  
voor Riemst
Het Plateau van Caestert werd definitief be-
schermd als archeologische site. Dit werd beslist 
door Vlaams minister-president Geert Bour-
geois. Deze site is 35 hectare groot en heeft een 
hoge belevingswaarde door zijn mooie ligging 
en door het archeologische en cultuurhistori-
sche belang van de mergelgroeven.

Dankzij minister Ben Weyts werden er financi-
ele middelen vrijgemaakt voor de herinrichting 
van de N79 Maastrichtersteenweg in Riemst. In 
een latere fase wordt ook de Tongersesteenweg 
aangepakt.

N-VA-voorstel goedgekeurd door gemeenteraad

European Disability Card voor 
personen met beperking

In het verleden stonden personen 
met een beperking soms in de 
kou wanneer zij hun handicap bij 
aanbieders van cultuur, sport en 
vrije tijd niet op papier konden 
‘bewijzen’. Daardoor liepen perso-
nen met een beperking onterecht 
toegangskortingen en andere 
voordelen mis. Ons voorstel was 
deze kaart te erkennen binnen de 
eigen gemeentelijke diensten en 
het gebruik ervan te promoten bij 
lokale ondernemingen en ver-
enigingen. Met deze kaart wordt 
de toekenning van mogelijke 
voordelen voor de houders van de 

European Disability Card gesti-
muleerd. Het agendapunt werd 
uiteindelijk unaniem aangenomen. 
Ook nationaal trekt de N-VA deze 
kar. Staatssecretaris voor Personen 
met een beperking Zuhal Demir 
lanceerde in het najaar van 2017 
de kaart.

N-VA Riemst werkt voor u
We dragen op de gemeenteraad regelmatig ons steentje bij met nieuwe agendapunten.  
Volgende voorstellen werden de laatste maanden door ons ingediend:

  Een verkeersveilige aanpassing van het kruispunt  
Heukelommerweg-Maastrichtersteenweg

  Verkeersremmende maatregelen in de Toekomststraat
  De publicatie van het overzicht van de mandaten van de 

leden van de gemeenteraad en OCMW-raad op de  
gemeentelijke website

  De opstart van het actieplan tegen leegstaand
  Het gebruik en de promotie van de European Disability 

Card voor personen met een beperking
  Een verhoogde aandacht voor de zwakke weggebruiker, 

zeker in de omgeving van onze scholen
  De aanvraag van een referendum over het projectgebied 

Riemst ‘Het Kloppend Hart’
  Het voorstel voor de stopzetting van het project  

‘Het Kloppend Hart’ in Riemst-centrum en het voorstel 
voor de versterking van onze dorpskernen

  Het voorstel tot verlaging van de aanrekening voor het 
verzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen 
voor de laagste inkomens

  Het verspreiden van objectieve informatie over de  
plaatsing van windturbines
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  Dankzij de European Disability Card is het voor personen 
met een beperking makkelijker om gebruik te maken van 
sport-, cultuur- en vrijetijdsinfrastructuur.
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Leegstand tegengaan in plaats  
van verkavelen 
De laatste jaren zien we meer en meer verkavelingen opduiken in 
onze gemeente. De bedoeling is om op die manier onze jongeren de 
kans te geven in Riemst te blijven wonen. Maar is dat wel voor ieder-
een financieel haalbaar? Misschien kunnen bestaande huizen een 
oplossing bieden? Als je een bestaande woning koopt of huurt, kan 
je in vele gevallen sneller verhuizen en de kosten voor verbouwingen 
eventueel spreiden over meerdere jaren. N-VA Riemst ziet hier alvast 
een win-win-win in.

Om meer bestaande huizen op de markt te brengen voor verkoop 
of verhuur moeten we de al bestaande leegstand aanpakken. In 
elke deelgemeente staan er meerdere huizen leeg, wat bovendien 
ook nog leidt tot de verloedering van het straatbeeld.

N-VA Riemst stelt voor de eigenaars van leegstaande woningen te 
sensibiliseren om hun eigendommen te onderhouden of beschik-
baar te stellen voor huurders of kopers. Jaren van leegstand doet 
de waarde van het pand verminderen. Na verloop van tijd moet 
er bovendien een leegstandtaks betaald worden.

Laat ons mensen motiveren eerst bestaande woningen te ko-
pen of te huren en niet steeds vele mooie stukken groen op te 

offeren voor verkavelingen. Hierdoor zal de leegstand automa-
tisch afnemen. Daarnaast is het ook goed voor de eigenaars van 
leegstaande woningen: hun panden dalen niet in waarde en ze 
betalen geen leegstandtaks. Tot slot doen ook (jonge) kopers hun 
voordeel: bestaande woningen renoveren is doorgaans goedkoper 
dan bouwen op een nieuwe verkaveling. 
Kortom, een win-win.

Mandatenoverzicht  
gemeentebestuur en 
OCMW-raad online
De gemeenteraad van november 2017 ging akkoord met  
ons voorstel om het overzicht van de mandaten van de  
burgemeester, schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden 
te publiceren op de gemeentelijke website. 

We willen dat de gemeenteraad en het OCMW van Riemst 
op een transparante manier inzage geven in de manier 
waarop ze bestuurlijk georganiseerd zijn, welke publieke 
mandaten de raadsleden vervullen en welke bezoldiging ze 
hiervoor ontvangen. 

Een overzicht van mandaten die niet ter goedkeuring aan  
de gemeenteraad voorgelegd dienen te worden, is terug te 
vinden op www.cumuleo.be.

  Leegstaande woningen renoveren in plaats van verkavelen levert 
alleen maar winnaars op. Het biedt tal van voordelen voor de eige-
naar, voor de koper én voor het straatbeeld.

 Dirk Jacobs 
Fractievoorzitter

  Bekijk het mandatenover-
zicht van de gemeente- en 
OCMW-raadsleden online  
op www.riemst.be.

Wist je dat ...
  het gemeentebestuur vorig jaar 54 000 euro besteed heeft 

aan mediakosten voor de promotie van Riemst? 

  Freddy Loix tijdens de gemeenteraad van november 2017  
het ereburgerschap van de gemeente toegekend kreeg? En 
dat omwille van zijn uitzonderlijke sportcarrière, waarmee 
hij Riemst nationaal en internationaal mee op de kaart gezet 
heeft. Door zijn kennis over te dragen aan onze jeugd is hij 
een sportief voorbeeld voor velen en een uithangbord voor 
onze gemeente. Daar zijn we fier op. Proficiat, Freddy!

  Peter Haesen 
Afdelingsondervoorzitter 
OCMW-raadslid

Meer weten over  
N-VA Riemst?

 www.n-va.be/riemst
 N-VA Riemst



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans en haar collega’s Peter Persyn en Jan Spooren 
voorstellen die de toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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.

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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