
EEN FEESTAVOND TEN VOORDELE VAN HET RODE KRUIS,  
AFDELING RIEMST.

Als inwoners van Riemst mogen we er fier op zijn de voorzitter van het Vlaams 
Parlement in ons midden te hebben. Jan Peumans leidt de vergaderingen van 
het Parlement met ijzeren hand. Hij schrikt er echter ook niet voor terug om 
een vleugje humor te gebruiken en de vergaderingen wat animo te bezorgen. 
Jan is bezig aan zijn tweede ambtstermijn als voorzitter. Zijn voorzitterschap 
willen we jaarlijks in de kijker plaatsen met een feestavond. Met deze feest-
avond willen we ook elk jaar een goed doel steunen. Dit jaar is de opbrengst 
bestemd voor het Rode Kruis, afdeling Riemst.

Op zaterdag 13 juni verwachten we jullie vanaf 20 uur in zaal Sint-Maartens-
hof in Genoelselderen. We verwelkomen jullie met een glaasje cava. En verder 
maken we er samen een spetterende avond van met coverband POPCORN.

POPCORN is een kwartet van zeer 
professionele en talentvolle muzi-
kanten die niets liever doen dan een 
feestavond naar een hoger niveau til-
len. Alle bekende en geliefde num-
mers uit de muziekgeschiedenis  
komen voorbij, van soul tot rock, pop en 
jazz, maar ook hedendaagse top 40 komt 
in een razend tempo voorbij. Popcorn 
staat garant voor een 
ongezien dynamische 
show. Door het ge-
bruik van draadloze 

piano, basgitaar en micro’s begeven de vier muzikanten zich in het 
publiek en is deze opzichtige live-band volledig mobiel. Een concept 
waar de Riemstenaren van houden.
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“Jan Feest  

met Popcorn”

Dienstbetoon 
N-VA Riemst organiseert elke 
maand een zitdag. Tijdens 
deze avonden kan je met 
vragen of problemen terecht 
bij een van onze raadsleden 
en een bestuurslid. Zij zullen 
samen voor jou klaar staan 
om te luisteren en te helpen 
waar kan. Deze avonden 
vinden steeds plaats in 
het gemeentehuis in het 
fractielokaal tussen 19 en 
21 uur. Je bent welkom op 
volgende data:

• 5 juni
• 3 juli
• 4 september
• 2 oktober
• 6 november
• 4 december
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Jan feest met Popcorn

Etienne Gielen
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N-VA Riemst: uw luisterend oor

Peter Haesen
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peter.haesen@n-va.be

De gemeenteraad in Riemst stelt alsmaar minder 
voor. Een partij die het moet stellen zonder schepen 
in de plaatselijke meerderheid, zit er in de gemeen-
teraad bijna voor Piet Snot bij.

De coalitie van de meerderheid ondervindt namelijk 
weinig tot geen weerstand, zolang de leden van die 
meerderheid elkaar niet afvallen. De gemeenteraad 
wordt op die manier een vergadering zonder veel zin, 
niet veel meer dan een vijfde wiel aan de wagen.

Raadsleden worden weggemoffeld in een bijrolletje 
en worden door de meerderheid alleen nog als last-
posten beschouwd. 

Het college en de ambtenarij hebben de alleenheer-
schappij, gewoon omdat zij wel toegang hebben tot 
alle informatie en op die manier een grotere ken-
nisvoorsprong hebben. Zo kunnen ze de hele regie in 
handen houden. 

Tegelijkertijd blijven de raadsleden achter met lege 
handen: zij beschikken niet over een grote zak geld 
en zij kunnen ook niet beslissen waaraan het geld 
wordt besteed.

WAARTOE DIENT EEN GEMEENTERAAD NOG ALS ALLE  
CRUCIALE BESLUITVORMING TELKENS WEER ALS  
UITVOERING BIJ HET COLLEGE WORDT GELEGD?

De agenda’s worden steeds dunner en schraler. Wie 
een gemeenteraad wil bijwonen, kan rustig zijn jas 
aanhouden: je staat immers veel sneller weer op 
straat dan je verwacht had.

Bij de aanvang van de legislatuur koesterden we nog 
wat hoop. De gemeenteraad was principieel voor-

stander van een opsplitsing tussen de functie van 
burgemeester en de functie van de voorzitter van 
de gemeenteraad. Dat zou de sfeer tussen de meer-
derheid en de oppositie verbeteren, met wederzijds 
respect. Maar het mocht niet zijn. Dat voorstel van de 
gemeenteraad kwam zelfs niet op de agenda. 

Een partij die democratie in haar partijnaam draagt 
en voortdurend de mond vol heeft over respect voor 
iedereen, zou beter nederig het hoofd buigen. De 
maskers vielen maar weer eens af.

U merkt het: de N-VA-raadsleden zitten in de cockpit 
van een kermisvliegtuigje. Zo eentje waarvan de ex-
ploitant bepaalt hoe hoog en hoe lang het ritje duurt. 

Het is de hoogste tijd dat de burgers van Riemst we-
ten welke richting hun bestuurders zijn ingeslagen. 
De gemeenteraad zal in steeds minder beslissingen 
betrokken worden en uiteindelijk amper nog meespe-
len. De uitholling van de lokale democratie is ingezet.

WAAROM KIES JE VOOR DE N-VA? 

Veel van mijn standpunten komen overeen met 
die van de N-VA. Ik ben jong en wil later ook nog 
kunnen genieten van een pensioen. De N-VA zet 
de tering naar de nering en doet wat nodig is 
om de jongeren van nu ook nog goede toekomst-
perspectieven te bieden. 

VANWAAR KOMEN JE POLITIEKE AMBITIES? 

Ik interesseer mij al langer voor politiek, maar sinds 
de verkiezingen in 2014 ben ik overtuigd geraakt 
om mij meer in de politiek te engageren. Ik kijk ook 
elke zondag naar De Zevende Dag en door de week 
volg ik dikwijls Villa Politica. 

WAT VIND JE BELANGRIJK IN DE RIEMSTERSE  
GEMEENTEPOLITIEK? 

Zelf ben ik nog niet echt thuis in de gemeente-
politiek in Riemst. Daarom zou ik de komende jaren 
ook meer willen te weten komen over het reilen en 
zeilen in onze gemeente.

HOE WIL JE JE INZETTEN VOOR RIEMST? 

Ik ijver voor een rechtvaardig beleid in Riemst dat 
doet wat nodig is en dat niet kwistig omgaat met 
geld. Ik wil ontdekken welke problemen er leven bij 
de Riemstenaren en ik wil helpen om daar oplossin-
gen voor uit te dokteren

WAAROM KIES JE VOOR DE N-VA? 

Ik kies voor de N-VA omwille van het innoverend 
project, waarbij het behoud van het goede uit het 
verleden gepaard gaat met hervormen van zaken en 
structuren die nodig zijn voor de creatie van meer 
welvaart in de toekomst. 

VANWAAR KOMEN JE POLITIEKE AMBITIES? 

Zowel mijn keuze voor een rechtenstudie als mijn 
interesse voor de actualiteit sluiten aan bij mijn 
engagement in de politiek. Alles wat we als burger 
mogen of moeten laten, wordt immers door Euro-
pese en Belgische instanties bepaald.

WAT VIND JE BELANGRIJK IN DE RIEMSTERSE  
GEMEENTEPOLITIEK? 

Dat je zo goed mogelijk probeert in te spelen op de 
vragen en noden van de Riemstenaren zelf. Niet  
het aantal prestigeprojecten op het einde van de rit 
is van belang, wel de vraag of de Riemstenaar zelf 
er al dan niet op vooruit is gegaan. Het is de taak 
van de gemeentepoliticus om daarover te waken.

HOE WIL JE JE INZETTEN VOOR RIEMST? 

Ikzelf zie mij als jongere op de eerste plaats de 
belangen van de jongeren in onze gemeente behar-
tigen. Wie er met jeugdige enthousiasme invliegt, 
heeft wel eens een andere kijk op de zaken. Als 
je dat combineert met de expertise van de oudere 
leden, levert dat uiteindelijk een  
win-winsituatie op.

Wie een gemeenteraad 
wil bijwonen, kan rustig 
zijn jas aanhouden: je 
staat immers veel sneller weer 
op straat dan je verwacht had.

Bestuur van N-VA Riemst breidt uitHeeft de gemeenteraad nog toekomst? 

Wandelen met Jan

Gerard Stratermans
Gemeenteraadslid

Martijn Jans 
21 jaar, Herderen, student professionele  
bachelor in de chemie, UCLL Diepenbeek.
Vrije tijd:  wandelen met hond, zwemmen,  
met vrienden op café.
Lid van Jong N-VA Tongeren en nu ook  
N-VA Riemst.

Maarten Scholberg 
23j uit Millen, student  master 
in de rechten aan UHasselt.
Vrije tijd: joggen, fietsen,  
voetbal kijken, vakantiewerk.
Lid van Jong N-VA Tongeren  
en nu ook N-VA Riemst.

Ons huidige bestuur verwelkomt vier nieuwe bestuursleden. In dit nummer stellen wij u Martijn Jans en 
Maarten Scholberg  voor. In ons septembernummer volgen Nicky Detre en Peter Haesen.

Onderweg was er lekkere soep

Moe maar voldaan in Banneux

Jan Peumans geeft de laatste 
aanwijzingen voor het vertrek

Eventjes uitrusten



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

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:     /     /


