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RIEMST

www.n-va.be/riemst

Beste Riemstenaar,

Allereerst wens ik u in naam van het hele bestuur een gelukkig 
nieuwjaar. Hopelijk wordt 2014 voor iedereen een jaar vol vrede, 
geluk, liefde en gezondheid!

We hebben al een heel jaar oppositie voeren achter de rug. Dat 
was zeker niet makkelijk na 30 jaar in de meerderheid gezeten 
te hebben. Maar zowel onze ervaren als onze nieuwe gemeen-
teraadsleden geven goed tegengas waar nodig en laten zich de 
kaas niet van de boterham eten! 

Het is zeker niet de bedoeling om overal ‘tegen’ te zijn, maar we 
houden alleszins een goed oogje in het zeil, zeker als het over de 
financiën gaat. Het financieel beleid is in samenwerking met de 
andere parijen gedurende 30 jaar door parlementsvoorzitter Jan 
Peumans opgevolgd en uitgevoerd. Gelukkig had de gemeente 
Riemst daardoor een reserve kunnen opbouwen. Het is nu aan 

het huidige bestuur om die reserve te koesteren in deze tijden 
van crisis. En om diezelfde reden willen we belastingverhogin-
gen, al dan niet in verdoken vormen, vermijden.

2014 brengt ons ook een jaar met verkie-
zingen: federale, Vlaamse en Europese 
verkiezingen. Bart De Wever en zijn ploeg 
staan klaar om vernieuwing en verandering 
in gang te zetten.  Ook onze eigen Jan Peu-
mans stelt zich kandidaat voor de Vlaamse 
verkiezingen.

Tot slot wil ik jullie graag uitnodigen op 
onze nieuwjaarsreceptie op vrijdag 17 
januari in ’t Paenhuis te Riemst! Iedereen 
is van harte welkom voor een hapje en een 
drankje!  Minister Muyters is onze gast-
spreker.

Mariel Palmans
Ondervoorzitter



riemst@n-va.be

Begrotingstekort in minder dan 1 jaar verdubbeld
Riemst doet het op financieel 
vlak niet goed. ,,Er was een 
besparing van 2,6 miljoen euro 
beloofd”, zegt fractieleider Jan 
Peumans. “Maar het begrotings-
tekort is in minder dan een jaar 
verdubbeld.”

Peumans was als schepen zelf 
dertig jaar verantwoordelijk 
voor de financiën en spreekt dus 
met kennis van zaken. “Toen in 
december 2012 de begroting voor 

het eerst op de agenda stond, stemden wij tegen. Het tekort 
bedroeg toen 500.000 euro. In mei werd dat 700.000 euro, 
deze maand 1.159.000 euro. Dat is meer dan een verdubbe-
ling en vanzelfsprekend geen goede evolutie.”

verloren jaar
Een structureel beleid ontbreekt. Er moet meer geknipt 
worden, maar dat gebeurt niet. Het is duidelijk dat 2013 
een verloren jaar is. ,,Ik plaats er vraagtekens bij of het 
doel van 2,6 miljoen euro gehaald kan worden”, zegt Jan 
Peumans. ,,Uiteindelijk wordt het overschot zo klein dat je 
jezelf opnieuw tegenkomt tijdens de volgende legislatuur.”

Jan Peumans

Het riemsters woonbeleid kraakt…
Het Riemster woonbeleid wordt eens onder onze kriti-
sche loep genomen. En wat blijkt… het kraakt!

300 wooneenHeden, maar selcHts 220 verplicHt
Sedert 2007 maken de CD&V’ers M. Vos en K. Onclin re-
gelmatig promotie voor hun woonbeleid, vooral voor hun 
sociaal woonbeleid dat zou oplopen tot 300 sociale woon-
gelegenheden. Waarom wil CD&V 300 sociale woongele-
genheden creëren terwijl het 
sociaal objectief voor Riemst  
slechts een 220-tal bedraagt 
(tot 2025)? 

voor de jonge gezinnen 
…
In Vroenhoven, Riemst en 
Kanne willen ze nieuwe 
sociale wijken neerplanten 
en in Zussen wordt de wijk 
uitgebreid. En als we de 
plannen mogen geloven voor 
Riemst Centrum, zouden er 
150 woningen bijkomen ach-
ter het gemeentehuis. Dit allemaal om onze jonge gezinnen 
te helpen.
Jammer genoeg zijn deze plannen niet geloofwaardig, 
want onze jonge gezinnen komen hier niet voor in aan-
merking: zij krijgen immers geen leningen van de banken 
wegens te risicovol. Zelfs Freya Van Den Bossche geeft toe 
dat jonge, werkende koppels of alleenstaanden vandaag 
net iets teveel verdienen om in aanmerking te komen voor 
een sociale woning. (bron: sp.a-website18/10/2013)
 
negatieve gevolgen van wijken
Sociale woningen ja, sociale wijken neen. Het op elkaar 
proppen van sociale woningen lijkt geen goede oplos-
sing van het sociale probleem, sterker nog: het versterkt 

dat probleem alleen maar. Genoeg 
voorbeelden in Vlaanderen van waar 
sociale wijken naartoe kunnen leiden.

leegstand en verkrotting
Waarom doet men niet meer moeite 
om leegstaande woningen te kopen en 
te renoveren, zoals  hoeve Henrotte, 

hoeve Martens, 
de pastorij van 
Membruggen en 
het oude gemeen-
tehuis in Kanne? 

Hieraan zitten verschillende voor-
delen vast: verkrotting wordt tegen-
gegaan, duurzame grond en natuur 
worden gespaard, sociale gezinnen 
worden makkelijker in de gemeen-
schap opgenomen, extra nutsvoor-
zieningen worden voorkomen en 
de mogelijkheid wordt geboden aan 
eigen aannemers om verbouwingen 

te laten doen i.p.v. aan grote aannemersbedrijven. 

Het antwoord lijkt ons duidelijk: Katja Onclin heeft samen 
met haar achterban besloten dat de gemeente eerst 1 000 
euro per jaar boete zal opleggen aan de mensen die hun 
woning leeg laten staan omdat ze ze niet meer verkocht of 
verhuurd krijgen wegens het aanbod van de vele sociale 
woningen. 50 woningen x 1 000 euro, kassa kassa!  

En wie mag/kan deze krotten kopen? Inderdaad, onze 
jonge gezinnen. We hopen dat - als het zover komt -  men 
ook belasting gaat heffen op de leegstaande lokalen van de 
gemeente. Zou het complex onder de brug van Vroenhoven 
of het KSJ-lokaal in Heukelom hier ook voor in aanmer-
king komen?

Marc Konings
Bestuurslid
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wist je dat: 

contactgegevens n-va riemst

•	 sommige “gemene” mensen denken dat Steven Coenegrachts (Open VLd)  62 500 euro 
voor een tv-serie een goede investering in Riemst vond omdat hij niet anders kon? Hij 
zou zijn mentor Patrick Dewael toch niet tegen zijn schenen kunnen schoppen? Maar 
achteraf is gebleken dat Steven toch een zeer slimme jongen is, want hij oordeelt nu al 
dat de opkomst van toeristen beduidend lager zal liggen dan in Borgloon en omstre-
ken ten tijde van Katarakt. (HBvL 17/10/2013) M. Konings 
 

•	 onze burgemeester Vos wel erg bezorgd is om de veiligheid van onze jeugd? Vos wil graag de cursus rijvaardig-
heid verplicht maken. Hij heeft hiervoor Melchior Wathelet al aangepord. Afgezien van het feit dat deze cursus een 
echte aanrader is, adviseren wij toch om die verplichting niet door te voeren. Waarom? Zodra het een wet wordt en 
dus verplicht wordt, zullen de instructeurs en de rijscholen hun prijzen verhogen. En er zullen boetes komen voor 
degenen die de wet niet volgen. Wie betaalt dus het gelag? Onze jongeren!! Ons tegenvoorstel: geef de cursus gratis, 
gekoppeld aan een korting op de verzekering. Laat de verzekeraars de kosten betalen, zij zijn immers degenen die er 
het meeste baat bij hebben. (Weekkrant 17/10/2013) M. Konings 
 

•	 de huisvuilzakken 25 % duurder worden? 1 rol van 10 huisvuilzakken van 60 liter kost 12.50 euro, maar tijdens de 
gemeenteraad van 04/11/2013 keurde de CD&V een nieuw afvalreglement goed waardoor die zakken kleiner wor-
den, namelijk 44 liter. De prijs daalt niet mee! We begrijpen dat er nieuwe huisvuilzakken moeten komen aangezien 
de gemeentelijke afvalverwerking vanaf 2014 zal overgenomen worden door Limburg.net, maar dit is weeral een 
verkapte belastingheffing bij de burgers! M. Palmans

Begrotingstekort in minder dan 1 jaar verdubbeld

Het riemsters woonbeleid kraakt…

Erwin Snellinx  Voorzitter   0476 86 22 82  erwin.snellinx@n-va.be
   OCMW-raadslid

Mariel Palmans    Ondervoorzitter  0497 48 07 46  mariel.palmans@n-va.be
Anita Beusen   Secretaris – Gemeenteraadslid  0497 18 40 52  anita.beusen@n-va.be
Dirk Jacobs    Gemeenteraadslid  0473 22 05 68  dirk.jacobs@n-va.be       
Ronnie Oosterbosch Gemeenteraadslid    0471 83 58 43  ronnie.oosterbosch@n-va.be
Jan Peumans   Gemeenteraadslid, fractieleider,
   Voorzitter Vlaams Parlement 02 552 11 07   jan.peumans@vlaamsparlement.be  

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, Volksvertegenwoordiger    
       0479 56 81 60  veerle.wouters@n-va.be
Willy Brône  OCMW-raadslid  0497 51 90 09  willy.brone@n-va.be
Etienne Gielen  OCMW-raadslid  0495 64 71 72  etienne.gielen@n-va.be
Jeanine Cuipers Organisatieverantwoordelijke 0494 32 01 54   jeanine.cuipers@n-va.be
Patrick Pauly  Penningmeester  0476 82 90 69  patrick.pauly@n-va.be    
Kristof Thijs  verantwoordelijke Jong N-VA 0499 48 17 71  kristof.thijs@n-va.be
Jean Wilk  Ledenverantwoordelijke 012 45 57 01  jean.wilk@n-va.be
Vera Claessens      012 45 60 37  vera.claessens@n-va.be
Lea Huls      0474 35 63 16  lea.huls@n-va.be
Marc Konings      0472 86 73 54   marc.konings@n-va.be
Jules Leonard      012 23 38 22 
Marc Louwagie      0472 57 48 62  marc.louwagie@n-va.be
Suzy Witters      0485 74 69 95   suzy.witters@n-va.be 



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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:       /       /

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

n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.
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“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet. 
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat 
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen. 

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom 
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de 
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.  
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