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De prioriteiten van het gemeentebestuur 
De zomervakantie zit er inmiddels al weer een tijdje op. In Riemst  
hadden we de soap over de brand in de mergelgrotten. Ook was er nog 
de vogelgriep in Bassenge en het gebakkelei over de windmolens in 
Spouwen. We krijgen meer en meer klachten over niet onderhouden 
kerkhoven (Valmeer) en overvolle vuilbakken.

Met alle extra nieuwe wijken en het uitdunnen van het personeel  op de  
technische dienst, moest het er vroeg of laat van komen dat deze dienst het werk niet 
meer gebolwerkt krijgt. 

Dat de bewoners dan gaan morren, is maar normaal. En we voorspellen nu al dat als het 
stadscentrulm er komt in Riemst, de situatie er niet op zal verbeteren.

Met nog een jaar te gaan tot aan de verkiezingen van oktober 2018, verwent het  
gemeentebestuur u inmiddels. De Iron Man, de BincBank-tour, busvervoer naar  
Pukkelpop en dan nog alle recepties en openingen waarop de gemeenteraadsleden 
uitgenodigd worden. Ook mogen de 75-jarigen binnenkort gratis naar de 
dorpsrestaurants. En dat allemaal met jullie belastinggeld. 

Om het nieuwe werkjaar goed aan te vatten, nodigt N-VA Riemst u 
alvast uit op haar jaarlijkse brunch op zondag 1 oktober. 

Iedereen is van harte welkom om te komen genieten van lekker 
eten aan democratische prijzen en in aangenaam gezelschap. 

Meer info lees je in de linkerkolom.

Brunch N-VA 
Riemst 

Op het menu: koude en warme 
gerechten: 
Prijs: 15 euro (10 euro voor  
kinderen onder 12 jaar)

Inschrijven via onderstaand 
inschrijvingsformulier, af te geven 
bij een N-VA-bestuurslid. Uw 
inschrijving is definitief na storting 
van het juiste bedrag op rekening-
nummer BE56 1030 2498 9288 
met vermelding van naam en 
aantal personen.

Meer weten? 
marc.konings@n-va.be 
0472 86 73

ZONDAG
1 oktober
Vanaf 10 uur
Cultureel Centrum,  

Millen

 Marc Konings
Voorzitter N-VA Riemst

Naam: 

Aantal volwassen:

x 15 euro =            euro

Aantal kinderen:

10 euro =            euro

Totaal:            euro

De wandeling naar 
Banneux met Jan  
Peumans was ook dit 
jaar een groot succes. 
We mochten 140  
wandelaars  
verwelkomen.  
Het aantal deelnemers 
blijft jaarlijks stijgen.

Sluikstorten moet stoppen p.2 Hoeveel windmolens kan Riemst aan? p.3
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Stoepenplan in Riemst
De gemeenteraad is al enkele jaren bezig met de uitvoering van het 
stoepenplan. Dit moet zorgen voor een grotere veiligheid van alle 
voetgangers. Voorlopig ligt de focus echter vooral op de dorpskernen. 

De N-VA vraagt dat 
men de bewoners van 
de drukke gewestwegen 
niet vergeet. Ook hier 
zijn stoepen op sommige 
plekken dringend nodig 
zodat voetgangers zich 
in alle veiligheid kunnen 
verplaatsen zonder op het 
fietspad te moeten komen.

Op vraag van de N-VA 
wordt een deel van het 
probleem aangepakt op de 
Visésteenweg in Bolder. 
Daar moet veel school-
gaande jeugd, maar ook 
de klanten van de zelf-
standigen en het nieuwe 
warenhuis in de buurt 
momenteel op het fietspad 
lopen. Het stoepenplan 
hier verderzetten is  
volgens ons een broodno-
dige investering.

De bestaande stoepen 
moeten ook tijdig  
onderhouden worden. Bij 
het vernieuwen van de 
infrastructuur moet de 
gemeente er rekening mee 
houden dat er minstens  
aan één zijde een voetpad 
aanwezig is.

Sluikstorten moet stoppen
Sluikstorten op onze ruilverkavelingswegen is 
een echte pest. Daarom stelde de N-VA voor 
om de toegang tot deze wegen te ontzeggen. 

De meerderheid moet zich nog definitief uitspreken 
over dit voorstel. Als het aan ons ligt, moet het 
bestuur stelselmatig alle deelgemeenten onder 
de loep nemen met prioriteit voor de plaatsen 
waar de meeste gevallen van sluikstorten  
werden gesignaleerd.

N-VA wil volks-
referendum over 
Projectgebied 
Riemst
Op de gemeenteraad van 3 juli 
stelde de N-VA voor om een 
referendum te houden onder de 
bevolking voor de uitvoering van 
het Projectgebied Riemst, door 
sommigen van ons R-forum of 
Riemst City genoemd. 

Wij stellen ons namelijk vragen over  
de leefbaarheid van dit project in de 
nabijheid van Tongeren, Bilzen,  
Lanaken en Maastricht. Concurrentie 
voor de bestaande middenstand, overlast 
en verstoring van de rust in Riemst- 
centrum, onteigening van gronden, de 
hoge kostprijs en de verkoop van het 
gemeentehuis, het sociaal huis en Villa 
Neven baren ons zorgen. 

Wat wordt trouwens de nieuwe bestem-
ming van deze gebouwen? In Herderen 
geraken ze het gemeentehuis en de 
school aan de straatstenen niet kwijt. 
Anderzijds liggen de dorpskernen er 
verwaarloosd bij en worden pleinen die 
pas enkele jaren geleden gerenoveerd 
werden, opnieuw heringericht. Blijkbaar 
heeft ons gemeentebestuur geld te veel. 
Of zou het iets met de verkiezingen van 
volgend jaar te maken hebben?

De meerderheid, die zogezegd de  
mening van de burger hoog in het vaan-
del draagt, verwierp ons voorstel echter.

 Marc Louwagie
    OCMW-raadslid

 Peter Haesen, 
ondervoorzitter N-VA Riemst 
& OCMW-raadslid

  Stoepen zijn hier geen overbodige 
luxe maar een noodzaak.   
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Veilig terug naar school?
‘Veilig terug naar school’. Met deze slogan pakte de Riemsterse meerderheidspartij CD&V begin september 
uit op reclameborden. Maar heeft het gemeentebestuur wel voldoende aandacht voor de zwakke weg- 
gebruikers? Volgens N-VA Riemst is er op dat vlak nog heel wat werk aan de winkel. 

Op de gemeenteraad van juli dienden we nochtans een aantal 
voorstellen in om de veiligheid voor de voetgangers en de  
fietsers te verhogen. Jammer genoeg werden die meerderheid 
tegen oppositie van tafel geveegd. Maar we geven niet op. Zeker 
nu hun nationale voorzitter zelf een oproep doet om de fiets 
centraal te stellen, kan de Riemstse CD&V niet achterblijven, 
vinden wij. 

De voorstellen van N-VA Riemst zullen daarom misschien 
binnenkort uitgevoerd worden. Een veilige en fietsvriendelijke 
schoolomgeving met aangepaste infrastructuur: dat is waar wij 
voor ijveren! Om onze voorstellen kracht bij te zetten en te illus-
treren, tonen de foto’s bij dit artikel twee 
verkeerssituaties aan Riemsterse scholen 
die voor verbetering vatbaar zijn.

Hoeveel windmolens kan Riemst aan?
De cijfers zijn duizelingwekkend: er zijn concrete vergunningsaanvragen voor maar liefst 71 megalomane 
windmolens in en rond Riemst. N-VA Riemst is niet tegen windmolens, integendeel. Maar we betreuren wel 
een gebrek aan communicatie en informatie hierover van en door het gemeentebestuur. Bovendien zijn we 
tegen een overconcentratie van windmolens in onze gemeente.

Geluidsoverlast en trillingen, slagschaduwen en horizonver- 
vuiling, waardevermindering van huizen, gevaar voor de vogels: 
het mag duidelijk zijn dat windturbines een desastreuze en  
onomkeerbare aantasting zijn van een liefelijk landschap, dat ge-
waardeerd wordt door inwoners én toeristen. Natuurlijk moeten 
we meer groene stroom creëren, dat staat buiten kijf. Maar moet 
dit ten koste gaan van de leefbaarheid van de Riemstenaren? 

Op dit moment heeft Limburg Win(d)t al drie windturbines 
gebouwd in Membruggen. Daarnaast zijn er aanvragen voor de 
bouw van nog eens vier turbines op grondgebied van Riemst en 
26 op de grens met Wallonië of Bilzen. De bouw van 38 wind- 
molens in Juprelle en Tongeren-Oost wordt nog onderzocht.  
In totaal maken we dus kans op de  
inplanting van 71 windmolens in of  
aan de rand van onze gemeente.

 Dirk Jacobs,
N-VA-fractievoorzitter en 
gemeenteraadslid

  Tweerichtingsverkeer voor fietsers in de M. Trudo 
Jansstraat in Zussen: alleen voor de durvers!

  Drie windmolens staan er al. 
Hoeveel komen er nog bij?

  Waar kunnen de leerlingen, voetgangers en 
fietsers terecht in de Paenhuisstraat?

 Etienne Gielen 
    gemeenteraadslid
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De Vlaamse economie groeit

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Recordaantal

Verkeersdoden Totaalverbod
op onverdoofd slachten

Koopkracht

Efficiënte 
overheidsociale 

woningen

Aantal
vacatures302,4

miljard
in 2016 +26,4%

-15 %

= minder belastingen

RECORD
EXPORT

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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

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:     /     /


