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Vergadering gemeenteraad van 6/07/2015. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 
schepenen 
Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, 
Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, raadsleden 
Guido Vrijens, gemeentesecretaris 
 

 
Vanaf punt 5 vervoegt Ludwig Stevens, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 6 vervoegt Jan Peumans, raadslid de zitting. 
 

 
Er waren geen vragen vanuit het publiek. 
 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering samengeroepen 
ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter dd. 26.06.2015. 
De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Joël L’Hoëst, de stemmingen worden volgens 
loting aangevat door de heer Bert Cilissen. 
 
Gaat over tot de dagorde 
 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 08.06.15 
 
Het verslag lag ter inzage. 
De raad gaat akkoord. 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, 
Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, 
Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
AH Interne zaken 
2. HEROPSTART NIEUWE STRAATNAMEN VERKAVELING WILDER VROENHOVEN 
 
Overwegende dat voor de verkaveling gelegen aan de Kanaalstraat en de Bloesemstraat te 
Vroenhoven wordt beslist om niet één maar twee nieuwe straatnamen toe te kennen; 
Gelet op het advies van Gogri dd. 06/10/2014; 
Gelet op de brief van de nabestaanden van Albert Schepers om hem te eren met een straatnaam op 
de nieuwe verkaveling Wilder; 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en 
pleinen, gewijzigd bij decreten van 1 juli 1987, 4 februari 1997 en 29 november 2002; 
Gelet op het gemeentedecreet van 22 december 2006; 
Gelet op de principebeslissing van het college van burgemeester en schepenen dd.21/05/2015. 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, 
Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, 
Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
 
 
 



Notulen  GR 06.07.2015 - 2 
 

 
artikel 1: 
De huidige procedure voor het toekennen van één nieuwe straatnaam voor de verkaveling Wilder te 
Vroenhoven wordt stopgezet en een nieuwe procedure voor het toekennen van twee nieuwe 
straatnamen wordt opgestart. 
artikel 2: 
Principebeslissing om de nieuwe straatnamen gelegen op de verkaveling aan de Kanaalstraat en de 
Bloesemstraat in Vroenhoven als volgt te noemen: 
straat in blauw: Burgemeester Scheperslaan 
straat in geel: De Kommik 
artikel 3: 
De decretale voorziene procedure voor toekenning van twee nieuwe straatnamen wordt hiermee 
opgestart. 
 
Interne zaken - Dienst bevolking 
3. VOORLOPIGE VASTLEGGING NIEUWE STRAATNAAM TE  VAL-MEER 
 
Ivo Thys: 
1.Wordt altijd het advies van de plaatselijke heemkundige kring gevraagd bij het zoeken naar een 
nieuwe straatnaam? 
schepen Marina Pauly: 
In principe wordt het advies van de cultuurraad en van Gogri gevraagd, indien er een plaatselijke 
heemkundige kring is wordt bijkomend advies gevraagd. 
 
2.Gelieve in de toekomst voor straatnamen in Membruggen ook advies aan de heemkundige kring van 
Membruggen te vragen. 
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en 
pleinen (B.S. 07/04/1977), gewijzigd bij decreet 01/07/1987 (B.S. 01/09/1987), decreet 04/02/1997 
(B.S. 25/02/1997) en decreet 29/11/2002 (B.S. 17/12/2002). 
Gelet op het gemeentedecreet van 22 december 2006. 
Gelet op de ruilverkavelingsweg gelegen tussen de Verbindingsweg en de Vijf Kruisenstraat te Val-
Meer waarvoor een nieuwe straatnaam moet toegekend worden.  
Gelet op het voorstel van de heemkundige kring van Val-Meer dd.06/04/2015. 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 21/05/2015. 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, 
Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, 
Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Principebeslissing om de nieuwe straat  tussen de Verbindingsweg en de Vijf Kruisenstraat in Val-
Meer als volgt te noemen: 
Vijfbunderstraat (straat in blauw) 
artikel 2: 
De decretale voorziene procedure voor toekenning van een nieuwe straatnaam wordt hiermee 
opgestart. 
 
Facilitaire diensten - Technische Dienst 
4. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN GUNNINGSWIJZE 

VOOR HET VERTALEN VAN HET CONCEPTONTWERP VAN DE SCHOOLOMGEVING 
HERDEREN NAAR DE NODIGE WERKDOCUMENTEN (PLANNEN EN MEETSTATEN) 

 
Steven Coenegrachts: 
Onze fractie keurt dit punt goed, maar deze goedkeuring staat los van ons standpunt dat de fractie 
zich onthoudt voor het totale concept van de school. 
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Dirk Jacobs: 
1.Worden alle bedrijven van Riemst aangeschreven en krijgen de bedrijven van Riemst voorrang op 
de bedrijven buiten Riemst? 
schepen Bert Cilissen: 
De technische dienst beschikt over een lijst van bedrijven die worden aangeschreven.  Alle bedrijven 
van Riemst die deze werken kunnen uitvoeren worden aangeschreven, evenals gespecialiseerde 
bedrijven van buiten de gemeente.  
 
2.Wordt de opdracht steeds gegund aan de goedkoopste? 
schepen Bert Cilissen: 
Meestal wel tenzij via een andere manier van gunning de opdracht wordt toegewezen (bv. 
aanbesteding). 
burgemeester Mark Vos: 
Voor sommige dossiers werken we met een puntensysteem. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 3; 
Gelet dat de in aanbouw zijnde school te Herderen op 1 september 2016 in gebruik genomen wordt; 
Gelet dat de omgeving voor die tijd aangepast dient worden aan de nieuwe situatie; 
Gelet dat de dienst ROW reeds een concept cq. voorstel schetsontwerp uitgewerkt heeft, waarin de 
belangrijkste functies vervat zijn; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Schoolomgeving Herderen: opmaken van 
uitvoeringsplannen en meetstaten” een bestek met kenmerk CS/883/2015 werd opgesteld door de 
Aankoopdienst; 
Gelet dat voornoemd schetsontwerp van de dienst ROW integraal deel uitmaakt van het bestek; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 9.917,36 excl. btw of € 
12.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2015, op 
budgetcode GEM/22800000/0200 (actie 1419/001/001/004/004); 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, 
Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, 
Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
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artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor diensten gegund worden met name voor het vertalen van het 
concept van de schoolomgeving Herderen (ontwikkeld door de gemeente Riemst) naar de nodige 
werkdocumenten, uitvoeringsplannen en meetstaten bij toepassing van art. 26§1.1°a van de wet op 
de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 omwille van het niet-overschrijden van de limiet van € 
85.000,00 excl. btw. 
artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 3: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met kenmerk CS/883/2015 en de raming voor de 
opdracht “Schoolomgeving Herderen: opmaken van uitvoeringsplannen en meetstaten”, opgesteld 
door de Aankoopdienst.  
Het conceptontwerp van de schoolomgeving, opgesteld door de dienst ROW, maakt integraal deel uit 
van het bestek; 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De raming bedraagt € 9.917,36 excl. btw of € 12.000,00 incl. 21% btw. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode 
GEM/22800000/0200 (actie 1419/001/001/004/004). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
 
LDP - Dienst Lokale Economie, Landbouw, Platteland 
5. GOEDKEURING JAARVERSLAG 2014 EN JAARREKENING 2014 INTERLOKALE 

VERENINGING PG LEADER HASPENGOUW 
 
Veerle Wouters: 
1.Graag een stand van zaken i.v.m. de schaapskooi en het speelpleintje. 
schepen Guy Kersten: 
Voor het speelpleintje ontvangen we voor 21.000 euro aan subsidie, voor de schaapskooi ontvangen 
we geen subsidie. 
2. Wat is de toekomst van de schaapskooi? 
burgemeester Mark Vos: 
We hebben geen milieuvergunning gekregen en daarom zal het project stopgezet worden. 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15-07-2005 en latere wijzigingen. 
Gelet op het jaarverslag 2014 en de jaarrekening 2014 ingediend door de interlokale vereniging PG 
Leader Haspengouw. 
Gelet op artikel 21 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging PG 
Leader Haspengouw die de provincie Limburg als eerstverantwoordelijke partner ertoe houdt om 
jaarlijks, binnen de 6 maanden na afsluiting van het voorgaande boekjaar, de jaarrekening van de 
interlokale vereniging PG Leader Haspengouw ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraden 
van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie Limburg. 
Gelet op artikel 22 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging PG 
Leader Haspengouw, waarin bepaald staat dat het jaarverslag samen met de rekening aan de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie Limburg 
ter goedkeuring moet worden voorgelegd.  
Gelet dat, conform artikel 22 van de overeenkomst, de vertegenwoordiger van de betrokken 
deelgemeente in de interlokale vereniging toelichting geeft over het jaarverslag in de gemeenteraad. 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, 
Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
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artikel 1: 
De jaarrekening 2014 en het jaarverslag 2014 van de interlokale vereniging PG Leader Haspengouw 
worden goedgekeurd. Beide documenten worden als integrerende bijlage aan dit besluit gehecht. 
artikel 2: 
Een afschrift van dit besluit wordt aan de interlokale vereniging PG Leader Haspengouw bezorgd. 
 
 
AH ROW 
6. BOUWVERORDENING GEMEENTE RIEMST 
 
Ivo Thys: 
1.Welke toewijzingsvoorwaarden staan in het woonadvies? 
schepen Katja Onclin: 
De toewijzingsvoorwaarden zijn nog niet definitief goedgekeurd, deze worden nog ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 
2. Waarom staat de aanplanting van een groenscherm rond bedrijven niet opgenomen in de 
bouwverordening? 
schepen Katja Onclin: 
We willen vooral opbouwend werken, de regels i.v.m. het groenscherm staan uitdrukkelijk in de 
toelichtingsnota, indien deze niet worden nageleefd begaat de bouwheer een bouwovertreding. 
3. De voorgeschreven inplanting op de perceelsgrens is streng en jaagt de mensen op kosten.  
schepen Katja Onclin: 
Sommige voorschriften primeren, mits een grondige motivatie wordt een afwijking door het 
schepencollege mogelijk. 
4.Betekent de bepaling van het vloerpeil van het gelijkvloers tot maximaal 50 cm boven de grond dat 
een belle-etagebouw met een half ondergrondse garage, atelier of kantoor niet mogelijk is?   
schepen Katja Onclin: 
Dit is enkel een leidraad, uitzonderingen zijn mogelijk. 
5. Wordt met nevenbestemmingen ook kangoeroewoningen bedoeld?  Zo ja, gelieve dit expliciet te 
vermelden. 
schepen Katja Onclin: 
Beroepsactiviteiten worden toegelaten mits ze een ondergeschikte functie hebben aan het wonen. 
6. Ik stel voor om slechts 2 bouwlagen toe te laten voor appartementsgebouwen met de mogelijkheid 
tot overnachting op een 3de niveau onder een zadeldak. 
schepen Katja Onclin: 
De algemene regel voor appartementsgebouwen is 2 bouwlagen.  Deze dossiers worden zeer grondig 
doorgelicht en mits een goede motivatie worden 3 lagen toegelaten. 
Ivo Thys: 
Waarom worden de 2 bouwlagen niet expliciet vernoemd? 
schepen Katja Onclin: 
We hebben dit  omschreven als “passen in het straatbeeld” en daarnaast is er een aparte lijst met 
bepalingen voor appartementsgebouwen. 
7. Er is in Riemst dringend behoefte aan een aanvulling van de inventaris van het bouwkundig 
erfgoed. De bestaande inventaris was een van de eerste en werd in zeven haasten opgemaakt. 
Daardoor zijn er nog heel wat waardevolle panden niet opgenomen in deze inventaris, waardoor ze 
geen bescherming krijgen. Het schepencollege laat soms waardevolle panden afbreken "omdat ze 
toch niet in de inventaris zijn vermeld." Dat is een foute interpretatie omdat de inventaris zwaar 
onvolledig is. Een bedroevend voorbeeld daarvan is de afbraak van de meer dan 100 jaar oude 
melkerij in Membruggen. 
schepen Katja Onclin: 
Deze inventaris zou inderdaad best geactualiseerd worden. 
8. Kan er een verplichting worden opgenomen dat alle reclameverlichting tussen 24u en 6u dient 
gedoofd te worden, in het kader van de lichtvervuiling, energiebesparing, enz ? 
burgemeester Mark Vos: 
De eigenaar zelf beslist hierover. 
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9.De afwijkingsprocedure zet de hele bouwverordening op de helling en laat het bestuur "vrije 

interpretaties" toe. Anderzijds is het ook niet de bedoeling rigide regels te maken waar geen afwijking 
mogelijk is. Daarom zou de afwijkingsmogelijkheid naar een hoger beleidsniveau kunnen 
overgeheveld worden of zou minstens een gunstig advies van de Gecoro moeten worden vereist.  
schepen Katja Onclin: 
U stelt zelf meerdere afwijkingen voor, maar houdt er niet van dat er een afwijkingsprocedure wordt 
voorzien.  U blaast warm en koud tegelijkertijd. 
 
Steven Coenegrachts: 
Ik vind dit een zeer goed document dat mogelijkheid tot interpretatie voorziet.  De algemene principes 
worden vastgelegd en niet alle uitzonderingen zitten in regels vervat. 
 
Veerle Wouters: 
De bouwverordening werd goedgekeurd door Ruimte Vlaanderen, mits enkele opmerkingen i.v.m. de 
meldingsplicht.  Waarom wordt niet voldaan aan bepaalde terechte opmerkingen zoals deze i.v.m. 
bijgebouwen en buitenruimtes? 
schepen Katja Onclin: 
We moeten kunnen een onderscheid maken tussen appartementsgebouwen, grote en kleine 
woningen. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 
Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur en in het bijzonder het gelijkheids- en het 
transparantiebeginsel; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid titel 2 hoofdstuk 3 van 1 september 
2009 en de latere wijzigingen; 
Gelet op het besluit van College van Burgemeester en Schepenen van 31 mei 2012 om een 
gemeentelijke bouwverordening op te stellen 
Gelet op het besluit van College van Burgemeester en Schepenen van 2 april 2015 om akkoord te 
gaan met de te volgen procedure om het dossier verder af te handelen 
Overwegende het pre-advies van Ruimte Vlaanderen en de daaruit voortvloeiende aanpassingen 
Overwegende het pre-advies van de provincie Limburg en de daaruit voortvloeiende aanpassingen 
Gezien het advies van het woonoverleg van 22 september 2014 
Overwegende het gunstig advies van de GECORO van 9 december 2014 
Overwegende de definitieve goedkeuring van Ruimte Vlaanderen van 4 mei 2015 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
1 stem tegen: Ivo Thys 
 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad stelt de bouwverordening gemeente Riemst gedateerd 1 maart 2015 definitief vast. 
artikel 2: 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting op de bouwverordening gemeente Riemst 
gedateerd 1 maart 2015 
artikel 3: 
Het dossier bestaande uit : 

• de bouwverordening gemeente Riemst gedateerd 1 maart 2015 
• het advies van de GECORO van 9 december 2014 
• het advies van Ruimte Vlaanderen van 4 mei 2015 
• het besluit van de gemeenteraad 

zal ter goedkeuring naar de deputatie gestuurd worden. 
artikel 4: 
De toelichting op de bouwverordening gemeente Riemst gedateerd 1 maart 2015 zal ter kennisgeving 
naar de deputatie gestuurd worden. 
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artikel 5: 
Het College van Burgemeester en Schepenen stuurt een afschrift van de bouwverordening gemeente 
Riemst gedateerd 1 maart 2015 naar de Vlaamse Regering en zorgt voor de bekendmaking bij 
uittreksel van de goedkeuringsbeslissing van de deputatie en van de bouwverordening gemeente 
Riemst gedateerd 1 maart 2015 in het Belgisch Staatsblad. 
artikel 6: 
De bouwverordening gemeente Riemst gedateerd 1 maart 2015 en de toelichting op de 
bouwverordening gemeente Riemst gedateerd 1 maart 2015 maken integraal onderdeel uit van dit 
besluit 
 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
7. PLAATSING ZEBRAPAD LAFELT 
 
Steven Coenegrachts: 
In de Iers Kruisstraat  is er veel zwaar verkeer.  Volgens de milieuvergunning moet dit verkeer via de 
steenweg.  Gelieve dit via verkeersborden duidelijk te maken. 
schepen Guy Kersten: 
Dit wordt onderzocht. 
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet ;  
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, met latere wijzigingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de bekendmaking en inwerkingtreding van 
reglementen en verordeningen, het artikel 250 betreffende de uitoefening van het toezicht van de 
Vlaamse Overheid op de uitvaardiging van aanvullende reglementen over het wegverkeer, met latere 
wijzigingen;  
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16 maart 1968; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, KB 1 december 1975; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 
verkeerstekens; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, MB 11 oktober 1976; 
Gelet op het gunstig advies van de politie; 
Overwegende de reeds genomen infrastructurele maatregelen op de locatie; 
Overwegende het positief advies van de verkeerscommissie van 25 februari 2015; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1:  
De gemeenteraad beslist om een oversteekplaats voor voetgangers te voorzien ter hoogte van de 
school te Lafelt, Iers-Kruisstraat 63. Deze zal voorzien worden tegenover de uitgang van de 
speelplaats. 
artikel 2:  
De schikkingen uit artikel 1 zullen aangegeven worden door wegmarkeringen. 
artikel 3:  
Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet 
artikel 4: 
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente. 
artikel 5: 
Dit reglement wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van Limburg voor vermelding in 
het bestuursmemoriaal. 
artikel 6: 
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
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ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
8. PLAATSING ZEBRAPAD MILLEN 
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet ;  
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, met latere wijzigingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de bekendmaking en inwerkingtreding van 
reglementen en verordeningen, het artikel 250 betreffende de uitoefening van het toezicht van de 
Vlaamse Overheid op de uitvaardiging van aanvullende reglementen over het wegverkeer, met latere 
wijzigingen;  
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16 maart 1968; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, KB 1 december 1975; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 
verkeerstekens; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, MB 11 oktober 1976; 
Overwegende de geplande toekomstige werken op de locatie in het kader van de aanleg van nieuwe 
wegenis en riolering; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1:  
De gemeenteraad beslist om een oversteekplaats voor voetgangers te voorzien ter hoogte de zijkant 
van de woning gelegen Trinellestraat 33. Dit voor een oversteek tussen de Tripelenweg en de 
Trinellestraat 
artikel 2:  
De schikkingen uit artikel 1 zullen aangegeven worden door wegmarkeringen. 
artikel 3:  
Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet 
artikel 4: 
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente. 
artikel 5: 
Dit reglement wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van Limburg voor vermelding in 
het bestuursmemoriaal. 
artikel 6: 
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
 
 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
9. PLAATSING ZEBRAPAD RIEMST 
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet ;  
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, met latere wijzigingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de bekendmaking en inwerkingtreding van 
reglementen en verordeningen, het artikel 250 betreffende de uitoefening van het toezicht van de 
Vlaamse Overheid op de uitvaardiging van aanvullende reglementen over het wegverkeer, met latere 
wijzigingen;  
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16 maart 1968; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, KB 1 december 1975; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 
verkeerstekens; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, MB 11 oktober 1976; 
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BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1:  
De gemeenteraad beslist om een oversteekplaats voor voetgangers te voorzien ter hoogte van de 
kruising Paenhuisstraat x Panoramalaan in de Paenhuisstraat tegenover de parking van de 
bibliotheek.  
artikel 2:  
De schikkingen uit artikel 1 zullen aangegeven worden door wegmarkeringen. 
artikel 3:  
Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet 
artikel 4: 
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente. 
artikel 5: 
Dit reglement wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van Limburg voor vermelding in 
het bestuursmemoriaal. 
artikel 6: 
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
10. PLAATSING ZEBRAPAD KANNE 
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet ;  
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, met latere wijzigingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de bekendmaking en inwerkingtreding van 
reglementen en verordeningen, het artikel 250 betreffende de uitoefening van het toezicht van de 
Vlaamse Overheid op de uitvaardiging van aanvullende reglementen over het wegverkeer, met latere 
wijzigingen;  
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16 maart 1968; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, KB 1 december 1975; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 
verkeerstekens; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, MB 11 oktober 1976; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1:  
De gemeenteraad beslist om een oversteekplaats voor voetgangers te voorzien ter hoogte van de 
kruising Brugstraat x Berkenlaan. 
artikel 2:  
De schikkingen uit artikel 1 zullen aangegeven worden door wegmarkeringen. 
artikel 3:  
Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet 
artikel 4: 
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente. 
artikel 5: 
Dit reglement wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van Limburg voor vermelding in 
het bestuursmemoriaal. 
artikel 6: 
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
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ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
11. PLAATSING ZEBRAPAD VLIJTINGEN 
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet ;  
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, met latere wijzigingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de bekendmaking en inwerkingtreding van 
reglementen en verordeningen, het artikel 250 betreffende de uitoefening van het toezicht van de 
Vlaamse Overheid op de uitvaardiging van aanvullende reglementen over het wegverkeer, met latere 
wijzigingen;  
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16 maart 1968; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, KB 1 december 1975; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 
verkeerstekens; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere  
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1:  
De gemeenteraad beslist om een oversteekplaats voor voetgangers te voorzien in de Kloosterstraat 
ter hoogte van huisnummer 2. Tevens zal er ook een oversteekplaats voor voetgangers voorzien 
worden op Kabricht ter hoogte van huisnummer 18. 
artikel 2:  
De schikkingen uit artikel 1 zullen aangegeven worden door wegmarkeringen. 
artikel 3:  
Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet 
artikel 4: 
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente. 
artikel 5: 
Dit reglement wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van Limburg voor vermelding in 
het bestuursmemoriaal. 
artikel 6: 
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
12. PLAATSING ZEBRAPAD ZICHEN-BOLDER 
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet ;  
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, met latere wijzigingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de bekendmaking en inwerkingtreding van 
reglementen en verordeningen, het artikel 250 betreffende de uitoefening van het toezicht van de 
Vlaamse Overheid op de uitvaardiging van aanvullende reglementen over het wegverkeer, met latere 
wijzigingen;  
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16 maart 1968; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, KB 1 december 1975; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 
verkeerstekens; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, MB 11 oktober 1976; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
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artikel 1:  
De gemeenteraad beslist om een oversteekplaats voor voetgangers te voorzien in de Bolderstraat ter 
hoogte van huisnummer 52.  
artikel 2:  
De schikkingen uit artikel 1 zullen aangegeven worden door wegmarkeringen. 
artikel 3:  
Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet 
artikel 4: 
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente. 
artikel 5: 
Dit reglement wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van Limburg voor vermelding in 
het bestuursmemoriaal. 
artikel 6: 
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
13. PLAATSING ZEBRAPAD VAL-MEER 
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet ;  
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, met latere wijzigingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de bekendmaking en inwerkingtreding van 
reglementen en verordeningen, het artikel 250 betreffende de uitoefening van het toezicht van de 
Vlaamse Overheid op de uitvaardiging van aanvullende reglementen over het wegverkeer, met latere 
wijzigingen;  
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16 maart 1968; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, KB 1 december 1975; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 
verkeerstekens; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, MB 11 oktober 1976; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1:  
De gemeenteraad beslist om een oversteekplaats voor voetgangers te voorzien in de Grote Straat 
tussen huisnummers 62 en 64. 
artikel 2:  
De schikkingen uit artikel 1 zullen aangegeven worden door wegmarkeringen. 
artikel 3:  
Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet 
artikel 4: 
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente. 
artikel 5: 
Dit reglement wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van Limburg voor vermelding in 
het bestuursmemoriaal. 
artikel 6: 
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
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Dienst Financiën - Algemeen 
14. PAROCHIEKERKENPLAN ' EEN TOEKOMST VOOR DE KERKEN VAN RIEMST' 
 
Ivo Thys: 
1.Volgens dit kerkenplan zijn er 100 religieuze activiteiten per maand verdeeld over 13 kerken. 
Hoe lang is dit kerkenplan geldig? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit kerkenplan zal opnieuw ter evaluatie aan de gemeenteraad voorgelegd worden indien er nood aan 
is.  Momenteel is gebleken dat er geen nood is om aan de kerken nieuwe bestemmingen te geven 
daar er voldoende andere accommodaties zijn.  Het is trouwens financieel niet haalbaar. 
2. Wat gebeurt met de Sint- Severinuskapel? 
burgemeester Mark Vos: 
De bestemming blijft zoals ze is. 
3.Eén van de conclusies is een beveiligde toegankelijkheid van alle kerken mogelijk maken.  Ik stel 
voor om dit te doen met het plaatsen van glazen binnendeuren.  Gelieve geld te voorzien in de 
begroting om de toegankelijkheid van kerken mogelijk te maken. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is opgenomen in de begroting van de kerkfabrieken.  De gemeentelijke diensten zullen dit 
opvolgen en erop toezien dat de vooropgestelde actiepunten ook uitgevoerd worden. 
4. Ik vind dit kerkenplan enkel een inventaris en geen echt plan voor bv. herbestemming, 
toegankelijkheid, … 
burgemeester Mark Vos: 
De gemeentelijke diensten zullen in de toekomst al de geplande renovaties sturen zodat de ruimtes 
later polyvalent gebruikt kunnen worden. 
 
Veerle Wouters: 
Wij vragen nu al 2 jaar naar een kerkenplan en wat ter goedkeuring wordt voorgelegd is erg 
teleurstellend.  Hieruit blijkt vooral dat het bisdom en de kerkbesturen alles behalve open staan voor 
herbestemming.  Dit kerkenplan is gewoon een pure opsomming van bestaande activiteiten. Ik 
verwachtte een opsomming van mogelijke nevenactiviteiten en de start van de herevaluatie. 
 
Steven Coenegrachts: 
Het kerkgebouw is bepalend voor een dorp en elke verandering roept weerstand op.  Dit kerkenplan is 
opgesteld met de bedoeling alles te behouden zoals het is.  Indien de parochies en het bisdom zelf 
geen initiatief nemen stel ik voor dat de gemeente dit doet met de hulp van bv. studiebureaus, de 
provincie.  De gemeente moet niet enkel rentmeester spelen, maar lijnen uitzetten voordat het te laat 
is. 
 
Jan Peumans: 
Zijn dit de conclusies na het overleg met het centraal kerkbestuur en het bisdom?  Dit lijken mij exact 
dezelfde conclusies als deze die 3 jaar geleden werden vastgelegd in het beleidsplan 2013 -2018. Dit 
kerkenplan voorziet geen herbestemming, enkel een voortzetting van het bestaande. 
burgemeester Mark Vos: 
Er is overleg geweest en men was akkoord met de conclusies. 
 
Gelet op de omzendbrief van 24 juni 2011 van minister Bourgeois rond het ontwikkelen van een visie 
op het gehele kerkenbestand; 
Overwegende dat dit voor alle gemeenten een wijziging omvat inzake het omgaan met dit specifiek 
patrimonium; 
Overwegende dat het gemeentebestuur zich engageert om de werking van de kerkfabrieken te blijven 
ondersteunen; 
Overwegende dat dit deels gebeurt door richtlijnen mee te geven voor de opmaak van het 
meerjarenplan en via bilateraal overleg met elk kerkbestuur; 
Overwegende dat er voldoende aandacht moet besteed worden aan een goede instandhouding van 
het kerkelijk patrimonium; 
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Overwegende dat er een parochiekerkenplan is op gemaakt dat te allen tijden wordt aangepast 
naargelang de  kerkelijke noden; 
Gelet op de goedkeuring van het bisdom; 
Gelet op het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
10 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Het voorgelegde parochiekerkenplan  ' een toekomst voor de kerken van Riemst' wordt goedgekeurd. 
artikel 2: 
Het parochiekerkenplan kan te allen tijden aangepast worden aan de toekomstige noden. 
 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
15. AFRKENING BRANDWEERBIJDRAGEN 2013 
 
Gelet op de wet van 31 december 1963, meer bepaald art 10, § 3, tweede lid en § 4, 3°, 
Gelet op het schrijven van de heer gouverneur  van 29 mei 2015 betreffende de vaststelling van de 
afrekening gemeentelijke bijdragen  in de kosten voor de brandbestrijding voor het jaar 2013 voor een 
totaalbedrag van 64.228,79  EUR. 
Gelet op artikel 2 en 42 van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1 
De kosten voor de brandbestrijding 2013 (uitgaven 2012) zoals voorgelegd in het schrijven van de 
provinciegouverneur dd. 29/5/2015 worden goedgekeurd. 
artikel 2 
De totale bijdrage van 460.994,62 € en het saldo van 64.228,79 € worden goedgekeurd. 
artikel 3 
De nodige kredieten zijn voorzien op registratiesleutel 64900120/0410  005/001/001/001. 
artikel 4 
Afschrift van dit besluit over te maken aan de hogere overheid  en aan de gemeenteontvanger 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
16. KENNISGEVING: GEMEENTELIJKE DOTATIE POLITIEBEGROTING VAN DE 

POLITIEZONE PZ- BILEN - HOESELT - RIEMST 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 8/12/2014 houdende de bijdrage 2015 aan de 
politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst. 
Gelet op het besluit van de gouverneur dd. 29/5/2015 houdende goedkeuring van hogervermeld 
gemeenteraadbesluit; 
Gelet op het verzoek van de gouverneur om de gemeenteraad in kennis te stellen van deze 
goedkeuring; 
 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
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artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de gouverneur dd. 29/5/2015 houdende 
goedkeuring van het besluit van de gemeenteraad van 8 december 2014 in verband met de financiële 
bijdrage 2015 aan de politiezone. 
artikel 2 : 
Afschrift van dit besluit wordt overhandigd aan de financieel beheerder van de gemeente. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
17. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN GUNNINGSWIJZE 

VOOR HET LEVEREN EN PLAATSEN VAN SPEELTOESTELLEN VOOR DE 
GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE KLINKER TE RIEMST EN VOOR DE NIEUWE 
SCHOOL TE GENOELSELDEREN 

 
Steven Coenegrachts: 
Waarom wordt er niet gewerkt met gunningscriteria en een puntensysteem voor prijs, kwaliteit en 
nazorg.  Dit zou de kwaliteit en de kostprijs ten goede komen. 
schepen Bert Cilissen: 
Indien mogelijk werken we met gunningscriteria.  In dit dossier was echter duidelijk wat er nodig was. 
 
Jan Peumans: 
Graag een stand van zaken i.v.m. de speeltoestellen op het speelplein te Herderen. 
schepen Bert Cillisen: 
Er worden jaarlijks kredieten voorzien voor de aankoop of herstelling van speeltoestellen.  We laten u 
weten wanneer Herderen aan de beurt is. 
 
Ivo Thys: 
Wordt het survivalplein aan de sporthal te Riemst gebruikt?  Gelieve mij een evaluatie hiervan te 
bezorgen. 
schepen Bert Cilissen: 
Dit wordt regelmatig gebruikt.  Een gedeelte ervan is verplaatst naar Herderen in de zandbak omdat 
de ondergrond in Riemst niet goed was. 
 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 3; 
Gelet dat door de afbraak van de oude school en de bouw van een nieuwe school te Genoelselderen 
een nieuwe speelplaats ingericht moet worden met nieuwe speeltoestellen; 
Gelet dat door de toename van het aantal leerlingen in GBS De Klinker bijkomende speeltoestellen op 
de speelweide nodig zijn; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van speeltoestellen voor GBS 
De Klinker & school Genoels” een bestek met kenmerk CS/873/2015 werd opgesteld door de 
Aankoopdienst; 
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Gelet op het advies van de dienst veiligheid en preventie, opgenomen in het bestek; 
Gelet op het advies van de duurzaamheidsambtenaar, opgenomen in het bestek; 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in twee percelen: 
* perceel 1 (Leveren en plaatsen van vijf speelborden, speelplaats GBS De Klinker), raming: € 
2.479,33 excl. btw of € 3.000,00 incl. 21% btw 
* perceel 2 (Leveren en plaatsen van een touwenparcours: houten balanceerpalen, speelplaats De 
Klinker en van een speeltoestel, speelplaats nieuwe school Genoelselderen), raming: € 14.462,80 
excl. btw of € 17.500,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 16.942,13 excl. btw of € 
20.500,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2015, op 
budgetcode GEM/23000000/080001 (actie 1419/005/001/001/001) en GEM/23000000/080002 (actie 
1419/005/001/001/001); 
Gelet dat de financiering met eigen middelen gebeurt; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht gegund worden voor het leveren en plaatsen van speeltoestellen voor 
GBS De Klinker en voor de nieuwe school te Genoelselderen, bij toepassing van art. 26§1.1a van de 
wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 omwille van het niet-overschrijden van de limiet. 
artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 3: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met kenmerk CS/873/2015 en de raming voor de 
opdracht “Leveren en plaatsen van speeltoestellen voor GBS De Klinker & school Genoels”, opgesteld 
door de Aankoopdienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De opdracht is opgedeeld in twee percelen: 
* perceel 1 (Leveren en plaatsen van vijf speelborden, speelplaats GBS De Klinker), raming: € 
2.479,33 excl. btw of € 3.000,00 incl. 21% btw 
* perceel 2 (Leveren en plaatsen van een touwenparcours: houten balanceerpalen, speelplaats GBS 
De Klinker en van een speeltoestel, speelplaats nieuwe school Genoelselderen), raming: € 14.462,80 
excl. btw of € 17.500,00 incl. 21% btw; 
De totale uitgave tbv.€ 16.942,13 excl. btw of € 20.500,00 incl. 21% btw wordt goedgekeurd; 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode 
GEM/23000000/080001 (actie 1419/005/001/001/001) en GEM/23000000/080002 (actie 
1419/005/001/001/001). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
18. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN GUNNINGSWIJZE 

VOOR DE LEVERING VAN ICT-MATERIAAL VOOR DE SCHOLENGROEP RIEMST-MILLEN 
EN VOOR DE GEMEENTELIJKE ICT-DIENST 

 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 06 november 2014 ivm. 
de aankoop van ICT-materiaal voor de scholengroep Riemst-Millen; 
Gelet dat in elke klas van het lager onderwijs van de scholen Riemst, Millen en Genoelselderen een 
digitaal schoolbord met bijhorende pc geïnstalleerd wordt; ook wordt per kleuterafdeling een multi-
touchscreen voorzien; 
Gelet dat de gemeentelijke ICT-dienst een aantal oude thin clients, oude pc’s en beeldschermen moet 
vervangen door 24 mini-ITX pc’s en 45 LED schermen; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering van ICT-materiaal voor de scholengroep 
Riemst-Millen en het gemeentebestuur” een bestek met kenmerk. CS/866/2015 werd opgesteld door 
de Aankoopdienst; 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in drie percelen: 
* perceel 1 (Levering van 6 digiborden en 3 multi touch screens voor de scholengroep Riemst Millen), 
raming: € 35.702,47 excl. btw of € 43.200,00 incl. 21% btw 
* perceel 2 (Levering van 9 pc's voor de scholengroep Riemst Millen), raming: € 5.578,51 excl. btw of 
€ 6.750,00 incl. 21% btw 
* perceel 3 (Levering van 24 mini-ITX-pc's en 45 LED schermen voor de gemeente Riemst), raming: € 
23.966,94 excl. btw of € 29.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 65.247,92 excl. btw of € 
78.950,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2015, op 
budgetcode GEM/24100100/011903 (actie 1419/005/001/001/001), GEM/24100100/080001 (actie 
1419/005/001/001/001) en GEM/24100100/080002 (actie 1419/005/001/001/001); 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht gegund worden voor de levering van ICT-materiaal voor de 
scholengroep Riemst-Millen en voor de ICT-dienst van de gemeente Riemst bij toepassing van artikel 
26§1,1°a van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 omwille van het niet-overschrijden 
van de limiet van € 85.000,00 excl. btw. 
artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 3: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met kenmerk CS/866/2015 en de raming voor de 
opdracht “Levering van ICT-materiaal voor de scholengroep Riemst-Millen en voor het 
gemeentebestuur”, opgesteld door de Aankoopdienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
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De opdracht is opgedeeld in drie percelen: 
* perceel 1 (Levering van 6 digiborden en 3 multi touch screens voor de scholengroep Riemst Millen), 
raming: € 35.702,47 excl. btw of € 43.200,00 incl. 21% btw; 
* perceel 2 (Levering van 9 pc's voor de scholengroepen  Riemst en  Millen), raming: € 5.578,51 excl. 
btw of € 6.750,00 incl. 21% btw; 
* perceel 3 (Levering van 24 mini-ITX-pc's en 45 LED schermen voor de gemeente Riemst), raming: € 
23.966,94 excl. btw of € 29.000,00 incl. 21% btw; 
De totale uitgave voor deze opdracht, geraamd op € 65.247,92 excl. btw of € 78.950,00 incl. 21% btw, 
wordt goedgekeurd. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode 
GEM/24100100/011903 (actie 1419/005/001/001/001), GEM/24100100/080001 (actie 
1419/005/001/001/001) en GEM/24100100/080002 (actie 1419/005/001/001/001). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
19. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN GUNNINGSWIJZE 

VOOR DE AANLEG VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN IN BETON IN DE WALENWEG TE 
ZUSSEN 

 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 3; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanleg lijnvormige elementen in beton in de 
Walenweg te Zussen” een bestek met kenmerk TD/LR/879/2015 werd opgesteld door de 
Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 27.200,00 excl. btw of € 
32.912,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2015, op 
budgetcode GEM/22400000/0200 (actie 1419/005/001/001/001); 
Gelet dat de financiering met eigen middelen gebeurt; 
 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
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artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor werken gegund worden met name voor de “aanleg van lijnvormige 
elementen in beton in de Walenweg te Zussen” bij toepassing van art. 26§1.1° a van de wet op de 
overheidsopdrachten van 15 juni 2006 omwille van het niet-overschrijden van de limiet van € 
85.000,00 excl. Btw. 
artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 3: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met kenmerk TD/LR/879/2015 en de raming voor de 
opdracht “Aanleg lijnvormige elementen in beton in de Walenweg te Zussen”, opgesteld door de 
Aankoopdienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De raming bedraagt € 27.200,00 excl. btw of € 32.912,00 incl. 21% btw. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode 
GEM/22400000/0200 (actie 1419/005/001/001/001), Speciale Technieken Beton. 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
20. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN DE GUNNINGSWIJZE 

VOOR DE LEVERING VAN MEUBILAIR VOOR DE DIENST BEVOLKING 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 3; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 21 mei 2015 houdende 
stopzetting van de gunningsprocedure i.v.m. de levering van meubilair voor de dienst Bevolking; 
omwille van het feit dat de technische specificaties in het bestek te eng omschreven werden, waardoor 
de mededinging beperkt werd en de prijsbevraging resulteerde in slechts 2 offertes; 
Overwegende dat het bestek aangepast werd; 
Overwegende dat de kandidaten opnieuw de gelegenheid krijgen een offerte in te dienen; 
Gelet dat de burelen van de dienst Bevolking heringericht worden; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering van meubilair voor de dienst Bevolking” een 
nieuw bestek met kenmerk CS/876/2015 werd opgesteld door de Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.661,15 excl. btw of € 
25.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de overname van het oude meubilair optioneel is, de inkomsten worden geraamd 
op € 500; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2015, op 
budgetcode GEM/24000000/0130 (actie 1419/005/001/001/001); 
Overwegende dat de inkomsten uit de overname van het oude meubilair geboekt worden op 
algemene rekening 70090000 beleidsveld 0130 actie 1419/005/001/001/001 van het budget 2015; 
Gelet dat de financiering met eigen middelen gebeurt; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht gegund worden voor het leveren en plaatsen van nieuw meubilair voor 
de dienst Bevolking, bij toepassing van art. 26§1.1° a van de wet op de overheidsopdrachten van 15 
juni 2006 omwille van het niet-overschrijden van de limiet van € 85.000,00 excl. btw. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met kenmerk CS/876/2015 en de raming voor de 
opdracht “Levering van meubilair voor de dienst Bevolking”, opgesteld door de Aankoopdienst.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 20.661,15 excl. btw 
of € 25.000,00 incl. 21% btw. 
De overname van het oude meubilair is optioneel; de inkomsten worden geraamd op € 500 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode 
GEM/24000000/0130 (actie 1419/005/001/001/001). 
De inkomsten uit de overname van het oude meubilair worden geboekt op algemene rekening 
70090000 beleidsveld 0130 actie 1419/005/001/001/001 van het budget 2015. 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
 
Onderwijs - Algemeen 
21. ARBEIDSREGLEMENT GEMEENTELIJK ONDERWIJS RIEMST 
 
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen; 
Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de 
arbeidsreglementen; 
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden 
van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding; 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 
Gelet op het decreet van 2 april 2004  betreffende de participatie op school en de Vlaamse 
Onderwijsraad;  
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de relaties tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het model van arbeidsreglement van OVSG; 
Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel 
en het schoolbestuur; 
Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk onderwijs, 
moeten worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing zijn; 
Overwegende dat het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs voldoende ruimte laten om 
lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en het 
schoolbestuur; 
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Overwegende de bespreking in het schoolteam en de opmerkingen van de directie; 
Overwegende de algemene afspraken op het niveau van de scholengemeenschap, zoals 
onderhandeld in het bevoegd onderhandelingscomité; 
Overwegende het protocol van akkoord in het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van 
woensdag 7 mei 2015; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Het bestaande arbeidsreglement goedgekeurd  dd. 14 september 2009 op te heffen. 
artikel 2: 
Het gewijzigde arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de 
gemeentelijke instellingen voor lager onderwijs met name scholengroep ‘De Driesprong’ te Millen, 
Kattestraat 7 en scholengroep ‘De Klinker’ te Riemst, Klein-Lafeltstraat 2 goed te keuren. 
artikel 3: 
Een afschrift van dit besluit  en van het gewijzigde arbeidsreglement ter kennisgeving te bezorgen aan 
de personen die onder gezag arbeid verrichten in de gemeentelijke instellingen vermeld in art. 2. 
artikel 4: 
Een afschrift van dit besluit ter kennisgeving te bezorgen aan de Arbeidsinspectie, Toezicht op de 
sociale wetten. 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
22. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Jo Ruyters: 
1.Graag een stand van zaken i.v.m. de witte kapel te Vlijtingen. 
schepen Mathieu Eycken: 
Deze kapel is privé eigendom en de eigenaars zijn in onverdeeldheid en onderhandelen via een 
notaris. 
2.Graag een stand van zaken i.v.m. het parochiaal centrum te Vlijtingen. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is geen eigendom van de gemeente, het initiatief moet genomen worden door vzw Parochiewerken 
en de vrije school.  Wij houden regelmatig overleg om het dit levend te houden. 
 
Dirk Jacobs: 
1.Wat zijn “Fundels” die het schepencollege goedkeurde voor de bibliotheek? 
schepen Christiaan Bamps: 
Dit zijn pakketten van boeken, CD’s, DVD’s,… die de gebruiker zelf kan samenstellen en huren. 
2.In 2013 ondertekende de gemeente het charter voor autistisch vriendelijke gemeente.  Wat waren 
toen de vereisten?  Wat is tot op heden gedaan? 
schepen Marina Pauly: 
De problematiek rond dit onderwerp is zeer moeilijk en er bestaan weinig verenigingen of instanties 
waar wij als gemeente terecht kunnen voor informatie of hulp.  Onlangs zijn we ingestapt bij een 
proefproject opgezet door de Vlaamse vereniging voor autisme.  De 1ste aanzet in dit project is een 
artikel dat verschijnt in 3770.  Een 2de aanzet omvat een aantal infosessies waarmee we zullen 
trachten mensen signalen van autisme te leren herkennen.  Daarna is het de bedoeling om meer 
concrete stappen te nemen en bv. een soort netwerk van vrijwilligers op te starten. 
3.De nieuwe parking te Vlijtingen werd aangelegd voor de voetbal-, de ruiters- en BMX-club.  Dagelijks 
staan er echter een 20 à 30 auto’s geparkeerd van mensen die werken in de omliggende bedrijven.  
Kan dit voorkomen worden? 
burgemeester Mark Vos: 
Iedereen mag deze parkeerplaats gebruiken.  De uren van de activiteiten zijn meestal niet gelijklopend 
en de situatie van onveilig geparkeerde wagens op de ruilverkavelingsweg is bij deze opgelost. 
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4. Het verplaatsen van het bordje van het fietsroutenetwerk in de Langstraat te Millen heb ik niet 
gevraagd omwille van de zichtbaarheid, wel omdat het op de stoep stond en de mensen op het 
wegdek moesten lopen als ze langs dit bord heen moesten. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen het laten verplaatsen. 
 
Veerle Wouters: 
1.Er ligt veel hondenpoep op de stoepen en op het openbaar domein.  Gelieve een oproep te doen 
i.v.m. het verplicht gebruik van hondenpoepzakjes en dit ook te laten controleren. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is niet eenvoudig om te controleren, we zullen het meegeven aan de wijkagenten. 
2.Graag een stand van zaken i.v.m. de sluiting van het Lokaal opvanginitiatief. 
schepen Katja Onclin: 
Het OCMW-bestuur heeft unaniem besloten om dit stop te zetten en heeft de Staatssecretaris op de 
hoogte gebracht en de nodige motivatie toegevoegd.  Indien de regelgeving mocht wijzigen zijn wij 
bereid onze verantwoordelijkheid terug op te nemen. 
 
Jan Peumans: 
1.Graag een stand van zaken i.v.m. Streekpact.  Was er een evaluatie?  Welke acties zijn 
ondernomen? Wordt dit teruggekoppeld naar de gemeenteraad? 
burgemeester Mark Vos: 
Het project “leefbaarheid dorpen” is lopende en we zijn van plan om in te stappen in het project 
“leefbaarheid handelskernen” 
Jan Peumans: 
Gelieve mij info te bezorgen over de lopende acties. 
burgemeester Mark Vos: 
De info wordt u bezorgd. 
2.Graag een stand van zaken i.v.m. de samenwerking tussen de gemeente Riemst en de stad 
Maastricht. 
burgemeester Mark Vos: 
Er was het grote buurtonderzoek en er heeft voortdurend overleg plaats over de coffeeshops. 
Daarnaast onderzochten we de mogelijkheden om samen aankopen te doen en om samen te werken 
op gebied van personeel. 
Samenwerking op gebied van personeel werd onderzocht maar bleek niet mogelijk. 
3.Wat is het actieplan omtrent het project kernversterking van Unizo? 
schepen Guy Kersten: 
Het buurtwinkelproject wordt verder uitgewerkt en er is een samenwerking met Resoc.  We zullen u 
een stand van zaken bezorgen. 
4.Graag een stand van zaken i.v.m. projecten rond sociale economie. 
schepen Bert Cilissen: 
Er werd een coördinator aangesteld voor de Werkwinkel en er lopen initiatieven om de sociale 
economie te promoten bij lokale handelaars en KMO’s. Dit gebeurt via het aanbieden van een 
inventaris en cheques.   
Jan Peumans: 
Gelieve mij hierover meer info te bezorgen o.a. wat heeft dit de gemeente opgeleverd. 
 
Jan Noelmans: 
1.Gelieve te onderzoeken of de gemeente een App kan ter beschikking stellen van de inwoners zodat 
zij op die manier info kunnen opzoeken, afspraken kunnen maken, … 
schepen Mathieu Eycken: 
Een onderzoek hiernaar is reeds lopende. We onderzoeken voorbeelden en gaan na of dit financieel 
haalbaar is. 
2.Graag een stand van zaken i.v.m. de ANPR camera’s. 
burgemeester Mark Vos: 
De installatie is voorzien in augustus of september.  De camera’s kunnen zowel actief als passief 
gebruikt worden. 
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3.Ik heb gevraagd om een voorstel uit te werken rond de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid aan de 
brug te Vroenhoven.  Graag een stand van zaken. 
schepen Bert Cilissen: 
Dit is een agendapunt voor de eerstvolgende directievergadering  met de scholen.  We houden u op 
de hoogte. 
4. Graag een stand van zaken i.v.m. mijn voorstel rond synthetisch DNA. 
burgemeester Mark Vos: 
Morgen komt een firma een presentatie geven.  We volgen dit op. 
 
Steven Coenegrachts: 
1.Hoe krijgen we de inwoners zover om stoepen te onderhouden van niet bewoonde percelen? 
burgemeester Mark Vos: 
Momenteel wordt onkruid verbrand door de gemeentelijke diensten.  Dit houdt in dat het onkruid eerst 
een tijdje moet staan alvorens het kan bestreden worden en dit is geen mooi zicht.  We blijven 
aandachtig. 
2.De boete voor sluikstort wordt opgedreven en er werden reeds meerdere overtreders betrapt.  
Waarom wordt er nu wel opgetreden? Is het sluikstorten toegenomen?  Heeft het nieuwe systeem van 
de huisvuilzakken geen bevorderlijk effect? 
burgemeester Mark Vos: 
We hebben onze procedure aangepast i.s.m. de politie.  We hopen op deze manier sluikstorters te 
ontmoedigen. 
 
Ludwig Stevens: 
1.vzw Sint-Hubertus organiseert op 23 augustus een grote wandeling.  Mag deze vereniging de 
bewegwijzering op het wegdek aanbrengen met wateroplossende verf? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
Ludwig Stevens: 
Het wandelparcours loopt door een wandelpad tussen de voorste en achterste kem.  Kan dit tijdig 
gesnoeid worden? 
burgemeester Mark Vos: 
We geven dit door. 
2.Krijgen privé ondernemers materiaal zoals nadars ter beschikking gesteld voor een evenement? 
schepen Marina Pauly: 
Zij krijgen enkel materiaal ter beschikking indien de veiligheid in gedrang komt bij de inname van het 
openbaar domein. 
Ludwig Stevens: 
Kan dit reglement aangepast worden zodat ondernemers ook hiervan gebruik kunnen maken want 
momenteel wordt het gemeentelijk reglement verkracht, want privé initiatiefnemers doen nu hun 
aanvraag in naam van een vereniging. 
schepen Marina Pauly: 
We zullen dit onderzoeken evenals uw vraag voor gebruik door ondernemers. 
3.Door langdurige afwezigheid van bepaalde gemeentelijke ambtenaren moeten inwoners soms zeer 
lang wachten op een antwoord. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit betreft het zwangerschapsverlof van de stedenbouwkundige ambtenaar, maar er was een 
vervangend stedenbouwkundig ambtenaar aanwezig die de dossiers opvolgde. 
4. Hoort er een bouwverplichting bij de percelen op de ambachtelijke zone waar de 
projectontwikkelaar geen gebouw zet? 
burgemeester Mark Vos: 
Er moet binnen de 2 jaar gebouwd worden en de bedrijfsplannen worden opgevraagd om te 
voorkomen dat grote percelen opgevuld worden met kleine hallen. 
Ludwig Stevens: 
Het zou goedkoper zijn voor de ondernemer indien hij zelf de hal mag bouwen. 
burgemeester Mark Vos: 
Er werd gekozen voor degelijke kwaliteit en uw opmerking is tegenstrijdig met de reacties die wij tot nu 
toe ontvangen hebben. 
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Ivo Thys: 
1.Het onderhoud van de plantsoenen, hagen, … in de Krinkelsgracht laat zeer te wensen over.  Wie is 
verantwoordelijk? 
burgemeester Mark Vos: 
We geven uw opmerking door. 
2.Wie heeft het wandelpad van Genoelselderen naar Membruggen gemaaid? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit heeft de eigenaar zelf gedaan. 
3. Gelieve een sensibiliseringscampagne te voeren betreffende loden waterleidingsbuizen in de 
huizen zodat inwoners gestimuleerd worden om deze te vervangen.   
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken. 
4.Tot waar loopt het project voor de uitbreiding van de openbare verlichting en de riolering in 
Membruggen? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit loopt tot in het voorste stuk van de Koekoekstraat om de aansluiting te kunnen maken. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
23. MOTIE:  RIEMST TTIP-VRIJE GEMEENTE 
 
BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 06/07/2015 toegevoegd. 
 
schepen Guy Kersten: 
Dit zijn voorbarige conclusies, er kan misschien een positief gevolg zijn op economisch vlak.  Tot op 
heden horen we zowel pro als contra.  Ik stel voor om af te wachten en dit voorstel niet goed te 
keuren. 
 
Steven Coenegrachts: 
Wat betekent dit voor onze gemeente. Indien de Europese gemeenschap dit goedkeurt vaart ook onze 
gemeente er wel bij want dan wordt exporteren voordeliger en kan de welvaart stijgen.  Wij stellen 
voor af te wachten. 
 
Motivatie  
Zo'n twee jaar geleden zijn er onderhandelingen gestart rond een vrijhandelsverdrag tussen de 
Verenigde Staten en de Europese Unie. Dit verdrag heet TTIP, afkorting van Transatlantic Trade and 
Investment Partnership. De onderhandelingen gebeuren in het grootste geheim. Ondertussen is er 
toch hier en daar iets over de inhoud van het verdrag in de media gekomen en die zaken geven reden 
tot ongerustheid. 
Een gemeentebestuur moet opkomen voor zijn burgers, en dat betekent dat het haar bevoegdheden 
niet kan uitverkopen via TTIP of andere verdragen.   
De grootste zorg in het protest tegen deze TTIP gaat naar onze landbouwers enerzijds - de prijzen 
van hun producten zullen dalen door massale invoer van producten waaraan minder eisen worden 
gesteld - en anderzijds naar onze voedselveiligheid.   
Een gelijkaardig debat is aan de gang in heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen, Wallonië en 
Brussel. 
Door zich TTIP-vrij te verklaren laat Riemst weten dat het niet akkoord is met het TTIP, noch met de 
manier waarop men probeert dit akkoord goedgekeurd te krijgen. Een TTIP-vrije gemeente is een 
symbolische maatregel met als doel de bevolking te informeren over de gevaren van TTIP en de 
mensen zo de kans te geven zich te verzetten. In Wallonië en Brussel hebben al 100'en gemeenten 
zich TTIP-vrij verklaard, in heel Europa zijn er 2 miljoen handtekeningen verzameld tegen TTIP. Dat 
verzet helpt, blijkt uit het feit dat de stemming over TTIP in het Europees Parlement van 10 juni niet is 
doorgegaan. 
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BESLUIT: 1 stem voor: Ivo Thys  
20 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, 
Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
Enig artikel :  
De gemeenteraad van Riemst stemt tegen de motie om Riemst TTIP-vrij te verklaren. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
24. MOTIE: OPROEP AAN MINISTER SCHAUVLIEGE EN DE VLAAMSE REGERING TOT DE 

VERDERE ONDERSTEUNING VAN ALLE ERKENDE NATUURGEBIEDEN, ONGEACHT 
HUN OPPERVLAKTE. 

 
BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 06/07/2015 toegevoegd. 
 
schepen Mathieu Eycken: 
De rationalisering zal sowieso doorgevoerd worden en het budget blijft behouden.  Ik stel voor 
akkoord te gaan met dit voorstel. 
 
Jan Peumans: 
Wij vinden deze motie een duidelijk signaal en keuren ze goed. 
 
Jan Noelmans: 
Wij vinden dat er op dit moment te weinig info voorhanden is en wensen ons te onthouden bij de 
stemming. 
 
Motivatie  
Na de zomer zal minister Schauvliege een beslissing nemen over het nieuw natuurdecreet waarvan 
momenteel al de ontwerpteksten van de uitvoeringsbesluiten werden opgemaakt. Met deze nieuwe 
plannen dreigen kleine natuurgebieden niet meer ondersteund te worden. Nochtans hebben deze 
kleine natuurgebieden, die vaak dicht bij de woonkernen gelegen zijn, een belangrijke 
maatschappelijke functie. 
De plannen om het natuurbeleid te hervormen, dreigen zeer kwalijke gevolgen te hebben voor De 
Tiendenberg in Kanne en de Molenbeemd in Membruggen. De Vlaamse overheid zou immers geen 
financiële steun meer voorzien voor het beheer en de aankoop van natuurgebieden kleiner dan 10 
hectare. 
De nood aan belevingsnatuur is reëel en wordt met deze nieuwe plannen niet erkend. Bovendien 
hebben deze gebieden ook een belangrijke rol in het behoud van de biodiversiteit, net als vele andere 
kleine natuurgebieden in ons land. Dat minister Schauvliege enkel nog wil inzetten op grote 
natuurgebieden die voldoen aan de Europese normen, is zeer verontrustend. Niet alleen de steun 
voor de aankoop en het beheer van natuurgebieden kleiner dan tien hectare zou volledig verdwijnen, 
ook de steun voor de samenwerkingsovereenkomsten tussen de lokale besturen en 
natuurverenigingen komen onder druk te staan en de steun voor het openstellen van natuurgebieden 
zou met 40% verminderen.  
Behoud en uitbreiding van lokale natuur is essentieel voor de leefbaarheid in onze streek. Dat hebben 
43 professoren van Vlaamse en Brusselse universiteiten trouwens ook al eerder aangekaart in een 
opiniestuk. Het wordt dringend tijd dat het natuurbeleid in Vlaanderen van koers verandert. 
De schaarse natuurgebieden die onze landbouwgemeente rijk is, moeten ten koste van wat dan ook in 
stand gehouden worden.  
 
BESLUIT: 21 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie 
Oosterbosch, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, 
Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 



Notulen  GR 06.07.2015 - 25 
 

 
artikel 1:  
Het gemeentebestuur van Riemst roept minister Schauvliege en de Vlaamse Regering op om alle 
erkende natuurgebieden - welke hun oppervlakte ook is - te blijven ondersteunen. Zij zijn in een 
landbouwgemeente als Riemst een essentieel bestanddeel van de nagestreefde biodiversiteit.  
artikel 2: 
Het schepencollege zal de bezorgdheid van de Riemstse gemeenteraad onverwijld schriftelijk 
mededelen aan minister Schauvliege.  
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
25. MOTIE SLUITING KERNCENTRALE TIHANGE 
 
BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 06/07/2015 toegevoegd. 
 
schepen Mathieu Eycken: 
Fanc doet goed werk en wij volgen hun mening.  Ik stel voor om niet akkoord te gaan met dit voorstel. 
 
Steven Coenegrachts: 
Ook wij zijn van mening dat dit goed wordt opgevolgd en wensen dit voorstel niet goed te keuren. 
 
Vaststellingen  en Motivatie: 
Op slechts 40 kilometer van Riemst ligt de "stokoude" kerncentrale van Tihange.  
Bij de directie van de kerncentrale en bij het FANC zijn er veel onduidelijkheden over de herkomst van 
de scheuren in reactor 2 en  regelmatig worden in de centrale menselijke procedurefouten begaan die 
(gelukkig!) nog niet tot ernstige situaties hebben geleid.    
De vertegenwoordigers van de kerncentrale en het FANC hebben tijdens de raadsconferentie van 20 
mei 2015 geen garantie kunnen bieden over de veiligheid van de kerncentrale.  
De ongerustheid bij de bevolking in de regio over deze haperende kerncentrale - ook in Nederland en 
Duistland - neemt toe. Zelfs in die mate dat de gemeenteraden van Aken en Maastricht reeds de 
sluiting - c.q. onmiddellijke en definitieve stillegging - van de kerncentrale hebben geëist via een 
gelijkaardige motie.  
Als deze besturen tot dezelfde conclusie komen mag de ernst ervan niet worden in twijfel getrokken. 
Wie deze ongerustheid en de oproep tot sluiting af doet als paniekzaaierij, geeft blijk van weinig 
realiteitszin. 
 
BESLUIT: 1 stem voor: Ivo Thys 
23 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Gerard Stratermans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy 
Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, 
Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
Enig artikel :  
Omwille van het gebrek aan veiligheidsgaranties rondom de kerncentrale van Tihange, verzoekt  de 
gemeenteraad van Riemst de federale overheid  over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van de 
kerncentrale van Tihange. 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 23:00 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
Guido Vrijens 
gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 


