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16de editie
Jan Wandelt

RIEMST
Mariel Palmans geeft voorzittersstokje door
Beste Riemstenaren,
Op woensdag 2 maart verkozen de
Riemsterse N-VA-leden een nieuwe
voorzitter, een nieuwe ondervoorzitter
en een nieuw bestuur. Als aftredende
voorzitter stel ik jullie graag de nieuwe
voorzitter voor: Martijn Jans. Hij is de
jongste N-VA-voorzitter in heel Vlaanderen!
Ikzelf zet weliswaar een stap terug,
maar ik blijf zeker actief in het bestuur.

Zaterdag 30 april
11.30 uur tot 20 uur
5 euro per deelnemer
Inschrijven vanaf 6.30 uur
Start stipt om 7 uur aan
gemeentehuis Riemst

V.U.: Mariel Palmans, Kerkstraat 78A, 3770 Riemst

Wandel jij met ons mee naar Banneux
op 30 april tijdens de 16de editie van
Jan Wandelt?
De wandelafstand bedraagt 48 kilometer. Op de stop- en bevoorradingsplaatsen onderweg voorzien we koffie
met koek, soep, fruit, vlaai, drankjes
of koffie. Toch raden we je aan om een
eigen knapzak te voorzien.
Vervoer terug naar Riemst is niet
inbegrepen. Wel zorgen we voor een
volgbusje voor eventuele gekwetsten.
Meer info:
Jan Peumans - 0475 48 50 91
Dirk Jacobs - 0473 22 05 68

www.n-va.be/riemst

Met de vele jongeren in het nieuwe
bestuur ondergaat de Riemsterse N-VA
trouwens een verjongingskuur.
Graag wens ik Martijn
en het bestuur veel
succes. Ik ben ervan
overtuigd dat zij de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018
uitstekend zullen
voorbereiden.
Mariel Palmans

Voorzitter Martijn Jans:
“De mix tussen jong en oud
zal vruchten afwerpen.”
Martijn Jans is 22 jaar en woont in
Herderen. Dit jaar zal hij afstuderen
als bachelor in de chemie. Sinds 2014 is
hij actief lid van N-VA Riemst en Jong
N-VA Tongeren. Maar de interesse
voor politiek en het Vlaams gedachtegoed spelen al veel langer bij de
kersverse voorzitter van N-VA Riemst.
Hij kijk ernaar uit om de ploeg van
N-VA Riemst de komende drie jaar te
vertegenwoordigen.
“De voorbije twee jaar heb ik veel
bijgeleerd op zowel lokaal als nationaal
niveau”, zegt Martijn. “De kans om
voorzitter te worden van onze afdeling

wou ik niet laten liggen. Mijn ambitie
om N-VA Riemst extra leven in te
blazen en te zorgen voor een sterke
ploeg, heeft daarin een grote rol
gespeeld. Ik hoop daarom op een
goede, evenwichtige samenwerking
tussen jong en oud.”
“De gedrevenheid van de jongeren,
gekoppeld aan de ervaring van de
ouderen, zal ongetwijfeld zijn vruchten afwerpen. Dat moet ervoor zorgen
onze ploeg in 2018 een goed verkiezingsresultaat neerzet, zodat we het
beleid van Riemst mee kunnen
bepalen”, besluit Martijn.

Ontdek alle nieuwe bestuursleden op de binnenbladzijden.

Kamerlid Veerle Wouters:

Waar is ons jeugdbeleid in Riemst?

“Einde voor fiscale discriminatie grensarbeiders”

Jeugdhuis K28 moet sluiten
Na 15 jaar besluit de meerderheid de deuren van
jeugdhuis K28 definitief te sluiten. De dienst Jeugd
en Cultuur zoekt samen met de muziekacademie naar
nieuwe initiatieven voor jongeren. De hamvraag blijft
echter waarom K28 zo weinig succes gehad, als je ziet
dat in omliggende gemeenten jeugdhuizen wel veel
jongeren kunnen bekoren.

Riemsterse jongeren dan zoveel van bijvoorbeeld de jeugd
van Bilzen, waar het jeugdhuis wel succesvol werkt?

Jeugdhuis K28 was een ontmoetingsplaats voor jongeren
vanaf 14 jaar. Het bestuur en beleid ervan waren in
handen van een groep jongeren, die geregeld optredens
en andere activiteiten organiseerden. Het jeugdhuis was
open op vrijdag en zaterdag tussen 20 uur en 2 uur.

Ook in Riemst is er in onze ogen
dus plek voor een jeugdhuis.
Ik vraag de gemeente dan ook
om zich in te zetten voor dit
project. Een samenwerking met
de muziekacademie lijkt me niet
de geschikte oplossing. Spijtig
voor onze jeugd, maar voorlopig
zullen zij naar Bilzen moeten
verhuizen.

Gebrek aan succes het gevolg van te weinig
ondersteuning
Dat het jeugdhuis weinig succes had, ligt volgens de
burgemeester aan het feit dat onze jongeren andere
interesses hebben. Een bizar antwoord. Verschillen

Volgens de N-VA ligt het eerder aan het gebrek aan
promotie en ondersteuning van het gemeentebestuur.
De werking werd te weinig geëvalueerd en bijgestuurd
en de locatie niet optimaal benut.

N-VA-agenda
 zaterdag 21 mei 2016
Jan feest
 zondag 09 oktober 2016
N-VA-brunch
 vrijdag 13 januari 2017
Nieuwjaarsreceptie

riemst@n-va.be

pas 18 worden op het einde van of na
de zomer benadeeld zijn tegenover
wie vroeger in het jaar verjaart.
Daarom stelde de N-VA op de
gemeenteraad van september voor
om de jongeren, die 18 jaar worden
tijdens het lopende kalenderjaar
– en die uiteraard slagen voor

Veerle Wouters
Kamerlid

woonbeleid gemeente maakt kerkdorpen kapot
Dirk Jacobs
Fractievoorzitter gemeenteraad

de selectieprocedure – toch een
arbeidscontract kunnen krijgen.
Al wie jonger is, mag natuurlijk als
vrijwilliger blijven meewerken.

Rond de kerkdorpen, en ook middenin die dorpen, liggen hier en daar nog veel open ruimtes. Dat maakt de
plattelandsdorpen net zo gezellig en aantrekkelijk voor jonge gezinnen en ook ouderen. Maar de huidige
meerderheid doet er momenteel alles aan om die open ruimtes vol te bouwen. Daarmee maken ze volgens ons de
kerkdorpen kapot.
Een verstandige politiek kiest juist voor het afwerken van wachtgevels, voor invulbouw en voor verdichting. En niet
voor het omgekeerde. Wij vroegen de gemeente meer info over de huidige situatie en wat blijkt? Er bestaat geen actuele
woonstudie en men weet niet hoeveel wachtgevels er zijn, laat staan over hoeveel bouwgronden de gemeente beschikt.
Een bouwpolitiek heeft het gemeentebestuur wel, maar met die plannen doet het niets. Integendeel, vaak gaan
beslissingen lijnrecht in tegen die visie en die plannen.
Ons voorstel luidt dan ook: stop alsjeblieft met al die binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden, zoals het Panisveld,
aan te snijden. Concentreer je op bestaande woningen en kies voor renovatie in plaats van nieuwbouwprojecten.

U maakte de N-VA-nieuwjaarsreceptie weer extra gezellig!

Het verheugt ons dat het
schepencollege het eens was met
onze vraag. Op de gemeenteraad van
februari gaven ze officieel hun fiat.

Leegstand in Zichen-Zussen-Bolder
blijft aanhouden
In geen enkele deelgemeente is
er meer leegstand dan in ZichenZussen-Bolder. De gemeente
Riemst heeft weliswaar een plan
van aanpak voor de middenstand,
maar dat telt amper één bladzijde.
Veel visie is er dus niet.
Heel wat cafés, kledingzaken en
zelfs slagerijen gingen dicht de
voorbije jaren. De leegstand die
dat creëert wordt niet ingevuld
door andere zaken. Toch blijft het
gemeentebestuur beweren dat de
leegstand geen probleem is. Hun
alternatief? Een nieuw en overbodig
uitbreidingsgebied in Riemst-

Gelukkig zorgt de N-VA voor verandering.
Op vraag van Veerle Wouters bevestigde
minister van Financiën Van Overtveldt
dat ook hij de fiscale discriminatie wil
wegwerken. Veerle Wouters reikt alvast haar
eigen wetsvoorstel, dat ze al vijf jaar geleden
indiende, als mogelijke oplossing aan. “Ik
kijk uit naar een opbouwend overleg binnen
de meerderheid hierover”, besluit Wouters.

Het Bandje in Vlijtingen:

N-VA bekomt gelijke behandeling (net geen) 18-jarige
monitoren
Het gemeentebestuur werkt tijdens
de zomervakantie met monitoren
voor de speelpleinwerking, Grabbelen Swapactiviteiten, sportkampen
en kinderopvang. Jongeren ouder
dan 18 kunnen daarvoor een
arbeidscontract krijgen. Wie jonger is,
mag meewerken as vrijwilliger. Een
spijtig neveneffect is dat jongeren die

Al jaren worden gehuwde grensarbeiders
fiscaal gediscrimineerd. De fiscus wijst
het belastingvoordeel voor hun kinderen
automatisch toe aan de partner met het
hoogste inkomen. “Een modaal gezin met
twee kinderen, waarvan deze partner over
de grens werkt – en zo zijn er wel wat in
Riemst – loopt hierdoor al snel
1 000 euro per jaar aan belastingvoordeel
mis”, legt N-VA-Kamerlid Veerle Wouters uit.

Het nieuwe bestuur van N-VA Riemst
Voorzitter
Ondervoorzitter en OCMW-raadslid
Gemeenteraadslid en secretaris
Fractievoorzitter en gemeenteraadslid
Organisatieverantwoordelijke
Gemeenteraadslid
Voorzitter Vlaams Parlement en gemeenteraadslid
OCMW-raadslid
Ledenverantwoordelijke
Gemeenteraadslid

centrum waar men een komen en
gaan van nieuwe, lokale winkels
en allerlei handelszaken voor ogen
heeft. Maar na drie jaar CD&V-beleid
tellen we enkel drie nachtwinkels!
Eén per jaar dus. Je moet het maar
doen!

Communicatieverantwoordelijke
OCMW-raadslid en penningmeester

Gemeenteraadslid
Ondervoorzitter Kamerfractie en gemeenteraadslid
Verantwoordelijke jongerenwerking en webbeheerder

www.n-va.be/riemst

Martijn Jans
Marc Konings
Anita Beusen
Dirk Jacobs
Etienne Gielen
Gerard Stratermans
Jan Peumans
Jeanine Cuipers
Jean Wilk
Jules Leonard
Jo Ruyters
Maarten Scholberg
Marc Louwagie
Mariel Palmans
Nicky Detre
Patrick Pauly
Peter Haesen
Peter Herlitska
Ronnie Oosterbosch
Veerle Wouters
Yves Chanson

0474 63 62 94
0472 86 73 54
0497 18 40 52
0473 22 05 68
0495 64 71 72
0475 81 74 13
02 552 11 07
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

martijn.jans@n-va.be
marc.konings@n-va.be
anita.beusen@n-va.be
dirk.jacobs@n-va.be
etienne.gielen@n-va.be
gerard.stratermans@n-va.be
jan.peumans@vlaamsparlement.be
jeanine.cuipers@n-va.be
jean.wilk@n-va.be

0471 83 58 43
0479 56 81 60
0475 33 62 68

ronnie.oosterbosch@n-va.be
veerle.wouters@n-va.be
yves.chanson@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

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Liesbeth Homans

In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en sport uit te voeren.

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.
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De Limburgse belastingbetaler wordt de grote winnaar van de provinciale hervorming.
Limburg heft nu nog een te hoge provinciale belasting. Vanaf 2017 zal dat
veranderen. In plaats van de huidige 400 opcentiemen op de onroerende voorheffing
zal de Limburgse belastingbetaler dan heel wat minder moeten betalen.

“Belastingbetaler is de grote winnaar”

Fractievoorzitter Hendrik Verbrugge hoopt ook dat de hervorming
het Limburggevoel weer aanwakkert: “Nu spreekt Limburg vaak niet met één stem
omdat onze provincie geen sturende hoofdstad heeft. De rivaliteit tussen de
Hasseltse en Genkse meerderheid mag Limburg niet langer benadelen.”

Hendrik Verbrugge, N-VA fractievoorzitter provincieraad

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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