
Vergadering gemeenteraad van 9/02/2015. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, schepenen 
Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, 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 
 

 
Laat zich verontschuldigen:  
Guy Kersten, schepen 
Gerard Stratermans, raadslid 
 
Vragen vanuit het publiek: 
 
De heer Jean Schiepers - Oudeweg 19 te Kanne stelt volgende vragen: 
1. Waarom is de signalisatie op de Muizenberg maar voor 1/3 van het traject aangelegd?  Komt er nog 
verlichting? 
burgemeester Mark Vos: 
Voorlopige zit het niet in de planning om reflectoren bij te plaatsen.  We zullen uw vraag voorleggen 
aan de Verkeerscommissie.  Wat de verlichting betreft kunnen we zeggen dat verbindingswegen 
normaal niet voorzien worden van verlichting, maar we zullen uw vraag onderzoeken. 
2. Gelieve de bewoners van de Oudeweg via een politieregelment te verplichten hun wagens te 
parkeren op hun eigendom indien ze hiervoor de plaats hebben.  Dan zou de verkeerssituatie in deze 
straat een stuk veiliger zijn. 
burgemeester Mark Vos: 
We kunnen dit niet verplichten. 
3. Kan een gele stippellijn aangebracht worden in de Oudeweg ter hoogte van huisnummer 19 om het 
in- en uitrijden te beveiligen? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen uw vraag voorleggen aan de Verkeerscommissie. 
4. Kan er een rotonde aangelegd worden aan het T-kruispunt Maastrichtersteenweg - Burg. 
Marresbaan? 
burgemeester Mark Vos: 
Een streefbeeldstudie rond dit T-kruispunt heeft uitgewezen dat - op basis van het aantal ongevallen -  
een rotonde overbodig is, wel moet dit kruispunt veiliger gemaakt worden. 
 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering samengeroepen 
ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter dd. 30.01.2015. 
De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Ivo Thys, de stemmingen worden volgens 
loting aangevat door de heer Davy Renkens. 
 
Gaat over tot de dagorde 
 
 

 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Ivo Thys: 
1. De rekening voor het huisvuil is voor vele inwoners te hoog ondanks de belastingsverlaging.  Het 
systeem van gratis huisvuilzakken zet daarnaast aan tot minder recycleren.  Ik vraag het 
schepencollege iets te doen aan dit zowel financieel als milieuprobleem. 
schepen Mathieu Eycken: 
We hebben die vraag reeds meerdere keren ontvangen.  Limburg.Net heeft a.h.v.effectieve cijfers een 
berekening gemaakt per gezin.  We dringen bij hen aan op feedback en evaluatie. 
 



Jan Peumans: 
De verlaging van de aanvullende personenbelasting geeft meer voordeel voor de hogere inkomens 
dan de lagere inkomens. 
burgemeester Mark Vos: 
Wij zijn een van de weinige gemeentes die de verlaging heeft doorgevoerd.  We hebben tot op heden 
weinig klachten ontvangen. 
 
2. In vele dorpen stelt zich het probleem van fout parkeren ter hoogte van kruispunten en T-
kruispunten.  Dit probleem kan opgelost worden door het aanbrengen van een gele lijn op de stoepen.  
Gelieve mij een lijst te bezorgen van de PV's tegen fout parkeren t.h.v. de kruispunten. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is een discussie die ook gevoerd wordt door het schepencollege en de Verkeerscommissie.   Het 
aanbrengen van een gele lijn ter hoogte van alle kruispunt zou echter geen zicht zijn;  we zullen u de 
lijst met opgestelde PV's tegen het fout parkeren t.h.v. de kruispunten bezorgen. 
 
3.Gelieve elk dorp te voorzien van een hartdefribulatortoestel. 
schepen Christiaan Bamps: 
We zullen uw vraag onderzoeken. 
Veerle Wouters: 
Is het mogelijk om zo'n toestel uit te lenen aan de organisatoren van grote activiteiten? 
burgemeester Mark Vos: 
Tijdens de organisatie van grote activiteiten is er verplicht een ambulancedienst aanwezig.  We zulen 
uw vraag echter onderzoeken. 
 
4. Gelieve een inventaris van merkwaardige bomen in Riemst te laten opstellen.Kan dit als project in 
het PDPO opgenomen worden? 
schepen Mathieu Eycken: 
Het opmaken van een lijst van merkwaardige bomen te Riemst zit in de planning.  We zullen 
onderzoeken om dit in het PDPO op te nemen.  We zullen ook onderzoeken of dit niet kan uitgevoerd 
worden in het kader van een eindwerk van een universiteitsstudent. 
 
Ludwig Stevens: 
1. Gelieve snelheidscontroles te laten uitvoeren t.h.v. Heukelomdorp 51. 
burgemeester Mark Vos: 
Die zijn reeds uitgevoerd, we zullen u de resultaten bezorgen. 
 
2. In de Sint- Antoniusstraat te Val-Meer is een stuk verharde weg gevolgd door een stuk aardeweg, 
gelieve de putten in dit wegdek op te vullen? 
burgemeester Mark Vos: 
We nemen dit mee. 
 
3. Blijkbaar is er een wachttijd van 3 à 5 maanden voor het leveren van  compostvaten en 
compostbakken. 
schepen Mathieu Eycken: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
4.Tijdens de overgangsfase in 2014 moesten de inwoners hun grijze huisvuilzakken omruilen voor 
bordeaux zakken, nu krijgen ze nog een aantal gratis rollen erbij en sommige gezinnen zitten nu met 
een teveel aan huisvuilzakken.  Is hiervoor een regeling voorzien? 
schepen Mathieu Eycken: 
Er is momenteel geen regeling voorzien, dit wordt opgevolgd en geëvalueerd. 
 
Jan Noelmans: 
1. De voorrang van rechtsregel wordt in vele gemeenten geëvalueerd en mogelijk afgeschaft.  Kan dit 
ook in Riemst onderzocht worden? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt meegenomen naar de Verkeerscommissie. 
 
 
 



 
 
 
2. Graag een stand van zaken i.v.m. de infrastructuurwerken dorpsplein en Zagerijstraat en de 
Demerstraat te Membruggen  
burgemeester Mark Vos: 
Wat het dorpsplein en de Zagerijstraat betreft kunnen we u mededelen dat de aannemer geslecteerd 
is en dat we wachten op de goedkeuring van VMSW. Waarschijnlijk zullen de werken starten in april of 
mei van dit jaar. 
Wat de Demerstraat betreft kunne we zeggen dat hier nog veel studiewerk te doen is.  Voor deze 
werken is er in de komende 3 jaar nog geen timing voorzien. 
 
Jan Peumans: 
1. Jonge mensen verlaten massaal de gemeente waardoor er een braindrain ontstaat..  Kan dit 
onderzocht worden en wat doet de gemeente hieraan? 
burgemeester Mark Vos: 
Gedurende 1 jaar heeft in verschillende gemeente waaronder ook in Riemst een onderzoek gelopen 
naar de reden van vertrek bij jongeren en ouderen.  Hieruit is gebleken dat jongeren vooral dichter bij 
hun werk wensen te wonen en ouderen verhuizen naar een appartement in een stad.  We zullen u de 
onderzoeksresultaten bezorgen. 
 
2. In een persmededeling in het Belang van Limburg verklaart schepen Guy Kersten dat er flitspalen 
komen ter hoogte van de verkeerslichten te Herderen.  Ik heb hierover een schriftelijke vraag gericht 
aan de bevoegde minister en kreeg als antwoord dat er geen prioriteitenlijst werd goedgekeurd 
burgemeester Mark Vos: 
Wij hebben van de bevoegde minister een schrijven ontvangen waarin staat dat het plaatsen van 
flitspalen ter hoogte van de verkeerslichten te Herderen op de 24ste plaats in de prioriteitenlijst staat. 
 
3. Het schepencollege heeft een horecavergunning afgeleverd voor de brasserie in de brug te 
Vroenhoven,alhoewel er nog geen parkeerplaaatsen zijn voorzien.  Heeft NV De Scheepvaart  
inmiddels een bouwaanvraag ingediend? 
burgemeester Mark Vos: 
Er is een akkoord over de wijze van de aanleg van de parkeerplaats, de bouvergunning kan ingediend 
worden bij het Gewest. 
 
4. Graag een stand van zaken i.v.m. de verkoop van kavels o.a. Achter de Hove en De Moult. 
schepen Katja Onclin: 
Voor Zussen zijn reeds een aantal kavels verkocht, 2 gezinnen hebben afgezien van de koop 
vanwege persoonlijke redenen, voor Achter de Hove kenden we een succesvolle kijkdag. 
We wachten op verdere reacties. 
 
Veerle Wouters: 
1. Waarom werd de evaluatie van de Zuidflank nog niet geagendeerd op de gemeenteraad zoals 
eerder beloofd? 
schepen Christiaan Bamps: 
We wachten nog op de cijfers van de overnachtingen, dan kunnen we een totaal overzicht 
waarschijnlijk agenderen op de gemeenteraad van mei.  We zullen u alvast de cijfers van VTM 
bezorgen. 
 
2. Tussen Riemst en Bitsingen ligt een stuk weg dat bij Bitsingen behoort maar niet wordt 
onderhouden..  Dit is echter een weg die veel wordt gebruikt door Riemstenaren.  Gelieve te 
overleggen met de gemeente Bitsingen over het onderhoud van de weg. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit doorgeven aan de gemeente Bitsingen. 
 
Anita Beusen: 
1. Het water in onze gemeente is zeer kalkrijk, kan de gemeente aan de watermaatschappij vragen 
om een onthardingsinstallatie te plaatsen? 
 
 



 
burgemeester Mark Vos: 
De watermaatschappij is bezig met het plaatsen van onthardingsinstallaties waar dit nodig is, voor 
onze gemeente zal dit binnen 2 à 3 jaar in orde zijn. 
Anita Beusen: 
Kan dit reeds gecommuniceerd worden naar de inwoners zodat zij zelf geen onnodige onkosten meer 
doen? 
burgemeester Mark Vos: 
De dienst van de waterleiding raadt aan om dit nog niet te doen aangezien de plaatsing pas over 
enkele jaren kan gebeuren. 
 
2. In de Bodemstraat zijn geen stoepen en dit zorgt voor een gevaarlijke verkeerssituatie.  Kan de 
aanleg van de stoepen in de Bodemstraat opgenomen worden in de prioriteitenlijst? 
burgemeester Mark Vos: 
Momenteel is dit niet voorzien, maar gezien de toenemende drukte in deze straat wordt dit onderzocht 
en meegenomen naar de Verkeerscommissie. 
 
Dirk Jacobs: 
1. Graag een stand van zaken i.v.m. de tennisclub Herderen. 
schepen Christiaan Bamps: 
De gemeente zal de tennisclub extra ondersteunen via een nieuw project i.s.m. Vlabus. 
 
2. Wat is de kostprijs voor de verbouwingen die werden gedaan aan het klooster te Herderen en wat 
zijn de plaanen voor de toekomst met dit gebouw? 
schepen Bert Cilissen: 
Er werd overeengekomen dat de verenigingen die voorheen gebruik maakten van de PCC tijdelijk 
terecht kunnen in het klooster tot de polyvalente zaal van de nieuwe school in gebruik kan worden 
genomen.  De kostprijs voor de verbouwing bedraagt 8.000 euro, maar de gemeente kan de 
materialen recupereren. 
burgemeester Mark Vos: 
Het leek ons de beste en goedkoopste oplossing.  In de toekomst zal dit klooster verkocht worden 
samen met de gemeentelijke schoolgebouwen. 
 
3. Wanneer worden de overkappingen op de begraafplaatsen in Zussen en Val-Meer geplaatst? 
burgemeester Mark Vos: 
De verschillende systemen van overkapingen worden nog onderzocht, de bedoeling is om op alle 
begraafplaatsen een overkapping te plaatsen. 
 
4. Graag een stand van zaken i.v.m. de uitbating van het cafetaria in de sporthal te Herderen. 
schepen Christiaan Bamps: 
De uitbater is aangeduid, hopelijk vindt de opening plaats op 19 februari a.s. 
Dirk Jacobs: 
Werd de sluiting van het cafetaria gecommuniceerd naar de sportclubs? 
schepen Christiaan Bamps: 
Dit werd door de sportdienst gecommuniceerd naar alle betrokken sportclubs. 
 
Joël L'Hoëst: 
Tijdens de begroetingen in het funerarium te Zussen onstaat er dikwijls een zeer onveilige 
verkeerssituatie doordat er vele mensen fout parkeren.  Wie vraagt politiecontrole en wanneer? 
burgemeester Mark Vos: 
De uitbater van het funerarium moet de politiecontrole aanvragen.  We zoeken momenteel naar een 
permanente oplossing. 
 
 
Interne zaken - Dienst Communicatie 
2. KENNISNAME JAARRAPPORT 2014 KLACHTENBEHANDELING 
 
Veerle Wouters: 
Wat is de definitie van een klacht? 
 



schepen Marina Pauly: 
Het gemeentelijk klachtenreglement werd 5 jaar geleden opgesteld en goedgekeurd.  We ontvangen 
echter zeer weinig tot geen klachten omdat onze dienstverlening zo laagdrempelig is dat de inwoners 
rechtstreeks naar de betrokken diensten gaan in geval van problemen. 
 
Steven Coenegrachts: 
Hoe je een klacht moet indienen is moeilijk terug te vinden op de website en je kunt geen 
klachtenformulier afdrukken.  Worden klachten per mail en per telefoon ook geregistreerd? 
schepen Marina Pauly: 
We proberen een binnengekomen klacht altijd eerst via de betrokken dienst op te lossen, mensen zo 
snel en goed mogelijk helpen is onze prioriteit.  Enkel als dit niet lukt wordt de klacht via de officiële 
weg geregistreerd.  Het afdrukken van het klachtenformulier via de website wordt onderzocht. 
 
Jan Peumans: 
Wat is het verschil tussen een melding en een klacht? 
schepen Marina Pauly: 
Meldingen worden vooral geregistreerd bij de technische dienst en hebben meestal als onderwerp een 
defect  in of aan het openbaar domein.  De definitie van een klacht wordt bepaald in het 
klachtenreglement.   
 
Ivo Thys: 
1. Ik stel mij de vraag of er inderdaad zo weinig klachten zijn.  Zijn de inwoners echt tevreden of 
dienen ze gewoon geen klacht in omdat er toch niets aan gedaan wordt? 
schepen Marina Pauly: 
Wij hebben een bevraging gedaan over de tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening en we 
scoorden zeer goed. 
2. Kan het klachtenformulier digitaal ter beschikking gesteld worden? 
schepen Marina Pauly: 
We zullen hiervoor zorgen. 
 
Overeenkomstig  hoofstuk 4 – artikel 3 van het gemeentereglement dd. 09/11/2009 inzake 
klachtenbehandeling wordt aan de gemeenteraad het jaarrapport voorgelegd. Zie bijlagen voor de 
details. 
De raad neemt kennis. 
 
Interne zaken - Dienst Communicatie 
3. KENNISNAME RESULTATEN OMGEVINGSANALYSE RIEMST 2014 
 
Ivo Thys: 
1. Wat heeft deze enquête gekost? 
schepen Marina Pauly: 
De kostprijs bedroeg 4.000 euro. 
 
2.Was deze enquête nog representatief want niet alle geselecteerde adressen hebben geantwoord? 
schepen Marina Pauly: 
Volgens de onderzoekers was deze enquête voor 94 % betrouwbaar. 
Ivo Thys: 
Ik wil dat mijn vraag doorgestuurd wordt naar het onderzoeksteam en dat zij me een antwoord hierop 
bezorgen. 
 
3. Wordt de voorstelling van het actieplan 2020 nog geagendeerd op de gemeenteraad? 
Schepen Marina Pauly: 
Op basis van de beleidsnota en op basis van de enquête zullen we nu nagaan waar wel en niet moet 
bijgestuurd worden.  Indien nodig zullen de dossiers voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 
 
Steven Coenegrachts: 
1. Wat werd al bijgestuurd?  
schepen Marina Pauly: 
We hebben de resultateneerst voorgelegd aan de gemeenteraad en zullen vanaf morgen starten via 
overleg met de diensten. 



 
 
 
 
Veerle Wouters: 
Deze enquête volstaat niet om conclusies te trekken i.v.m. het basisonderwijs.  Kan er een 
bijkomende enquête gemaakt worden in het eigen onderwijsnet om de cijfers te verfijnen? 
schepen Marina Pauly: 
Doelgroepen waren geen doelstelling van deze enquête. 
 
Het gemeentebestuur van Riemst heeft in het voorjaar van 2014 een Omgevingsanalyse laten 
uitvoeren door het Team Onderzoek & Statistiek van de gemeente Maastricht onder leiding van 
onderzoeker Paul Hinssen. Het onderzoeksopzet van deze bevraging is bij de inwoners van Riemst 
nagaan of en in hoeverre het voor de huidige legislatuur opgestelde beleidsplan 2012-2018 de juiste 
klemtonen legt.  
 
Om uitspraken te kunnen doen met een voldoende grote statistische betrouwbaarheid zijn 748 
inwoners  uitgenodigd om aan de bevraging deel te nemen in de periode 1 maart 2014 tot en met 16 
mei 2014.  356 vragenlijsten zijn geheel of gedeeltelijk ingevuld terug bezorgd. Op basis van deze 
respons is voor de hele gemeente Riemst een statistische betrouwbaarheid van 94% behaald. De 
adressen van de aangeschreven inwoners zijn via een gestratificeerde steekproef getrokken uit het 
bevolkingsregister van de gemeente Riemst. Daarbij is een verdeling over de woonkernen, 
leeftijdsgroepen en geslachten aangehouden die ook geldt voor de gehele gemeente. 
 
In bijlage vindt u de samenvatting van de resultaten van deze Omgevingsanalyse en de projectnota 
die hier aan gekoppeld wordt, onder de vlag Actieplan2020. Het volledige resultatenrapport van de 
Omgevingsanalyse ligt ter inzage bij het dossier. 
 
De raad neemt kennis. 
 
LDP - Dienst Lokale Economie, Landbouw, Platteland 
4. ENGAGEMENTSVERKLARING PLAATSELIJKE GROEP LEADER HASPENGOUW 
 
Gelet op de oproep van het provincieaal managementcomité d.d. 2014-06-16 tot de vorming van 
nieuwe plaatselijke groepen en de opmaak van een lokale ontwikkelingsstrategie; 
Gelet op de start van het participatief publiek-privaat traject voor de regio Haspengouw d.d. 2014-06-
25; 
Gelet op de uitwerking van de lokale ontwikkelingsstrategie binnen het referentiekader van het 
provinciaal plattelandsbeleid 2014-2020 door een werkgroep; 
Gelet op de samenstelling en de werking van de plaatselijke groep en het eigenlijke 
ontwikkelingsprogramma; 
Gelet op de lokale ontwikkelingsstrategie, voorgelegd aan en goedgekeurd door de stuurgroep d.d. 
2014-11-12; 
Gelet op het voorstel tot Leader-werking en gebiedsafbakening en de intentie onderschreven in juni 
2014 om toe te treden tot de Leader-werking;   
Gelet op het schrijven van gedeputeerde voor landbouw en plattelandsbeleid, Inge Moors, d.d. 
22/01/2015 met de vraag voor een engagementsverklaring Leader Haspengouw 2014-2020 en de 
vraag om de intentie te bekrachtigen door de burgemeester of een schepen af te vaardigen in de 
Plaatselijke Groep en mee uitvoering te geven aan de lokale ontwikkelingsstrategie; 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita Beusen, 
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 onthouding: Jan Peumans 
Motivatie onthouding Jan Peumans: Jan Peumans wenst zich te onthouden omdat de Vl. 
Landmaatschappij geen goed beleid voor plattelandsgemeenten voert 
 
 
 



 
artikel 1: 
De gemeenteraad beslist om de engagementsverklaring voor de Plaatselijke Groep Leader 
Haspengouw te ondertekenen en zich te laten vertegenwoordigen door schepen Guy Kersten, die zich 
bij afwezigheid laat vervangen door burgemeester Mark Vos. 
 
artikel 2: 
Door de ondertekening van deze engagementsverklaring verklaart de gemeenteraad: 
- kennis te hebben genomen van het voorstel van ontwikkelingsstrategie en van 
  gebiedsafbakening PG Leader Haspengouw;  
- zich als partner in te zetten binnen de Plaatselijke Groep Leader Haspengouw en mee te werken 
  aan de uitvoering van die ontwikkelingsstrategie; 
- zich te laten vertegenwoordigen door schepen Guy Kersten, die hiervoor voldoende tijd krijgt om 
  dit mandaat naar behoren uit te voeren. Hij stelt hiervoor zijn/haar kennis expertise ter 
  beschikking aan de Plaatselijke Groep. Deze persoon zorgt daarnaast voor terugkoppeling 
  binnen zijn organisatie en laat zich bij afwezigheid vervangen door burgemeester Mark Vos.  
 
ROW - Dienst Patrimonium 
5. GOEDKEURING VAN HET DEFINTIEF ONTWERPDOSSIER VAN P-CONSULT IN 

SAMENWERKING MET GEOTEC BESTAANDE UIT HET BESTEK, RAMING EN PLANNEN 
VOOR AANBESTEDEN DOOR DE VMSW VAN HET PROJECT RIEMST RUP "WILDER" 

 
Ivo Thys: 
Kan het hemelwater afgevoerd worden via het kanaal? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
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 24; 
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; 
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 het besluit van de gemeenteraad van 09 september 2013, houdende de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst voor bedoeld dossier tussen de VMSW, Kleine landeigendom, Infrax en 
het gemeentebestuur van Riemst; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “RUP Wilder” een bijzonder bestek nr. WI 
2010/0829/01 werd opgesteld door de ontwerper PP Consult in samenwerking met Geotec BVBA, 
Lanakerdij 6 te 3740 Bilzen; 
Gezien door Geotec aan ons bestuur gevraagd werd op 07 juli 2014, om de nodige bemerkingen over 
te maken;  
Gelet dat het project een gecombineerde opdracht is voor rekening van VMSW, Kleine 
Landeigendom, Infrax, en de gemeente Riemst; 
Gelet dat VMSW optreedt als aanbestedende overheid; 
Overwegende dat de opdracht in haar geheel wordt geraamd op € 1.020.273,50 excl. of € 
1.219.328,86 incl. btw. onderverdeeld als volgt: 
Voor rekening van: Excl. Btw  Incl. Btw 
VMSW   € 820.377,10  € 992.656,29 
Kleine landeigendom € 87.654,00  € 106.061,34 
Infrax   € 72.390,82  € 72.390,82 



Gemeente Riemst € 39.851,58  € 48.220,41 
Totaal:   € 1.020.273,50  € 1.219.328,86 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 
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) en dat de financiering gebeurt met 
eigen middelen; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, 
Anita Beusen, 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 voor werken gegund worden met name voor het project Riemst – RUP 
Wilder, bij toepassing van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006. 
artikel 2: 
Het project is een gecombineerde opdracht is voor rekening van VMSW, Kleine Landeigendom, Infrax, 
en de gemeente Riemst. 
VMSW treedt op als aanbestedende overheid; 
artikel 3: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en aan de raming WI 2010/0829/01 dat werd 
opgesteld door de ontwerper PP Consult in samenwerking met Geotec BVBA, Lanakerdij 6 te 3740 
Bilzen.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen 
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De raming van de opdracht in haar geheel bedraagt € 1.020.273,50 excl. of € 1.219.328,86 incl. btw. 
De raming, voor rekening van de gemeente Riemst, tbv.€ 39.851,58 excl. btw of € 48.220,41 incl. 21% 
btw wordt goedgekeurd. 
artikel 4: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 
artikel 5: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode 
GEM/22400000/0200 (actie 1419/005/001/001/001). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
ROW - Dienst Stedenbouw 
6. WIJZIGING TOEWIJZINGSREGLEMENT LOKALE BINDING SOCIALE HUISVESTINGS-

MAATSCHAPPIJ WOONZO 
 
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 gelijkheidsbeginsel en het 
transparantiebeginsel 
gelet op het decreet van 15 juli 1997 behoudende de Vlaamse Wooncode en latere wijzigingen 
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale 
huurstelsel ter uitvoering van titel VII  van de Vlaamse Wooncode, inzonderheid artikel 27 en latere 
wijzigingen 
gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad van het (inter)gemeentelijk toewijzingsreglement 
sociale huurwoningen van 11 april 2011 
gelet op het advies van de intergemeentelijke werkgroepvergadering van 27 mei 2014; 
gelet op het advies van het woonoverleg van 22 september 2014 
gelet op de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van de aanpassing van het 
(inter)gemeentelijk toewijzingsreglement sociale huurwoningen en de samenstelling van de werkgroep 
van 20 november 2014 
gelet op het advies van de intergemeentelijke werkgroepvergadering van 25 november 2014 
gelet op het aanvraagdossier CVBA Woonzo, wijziging intergemeentelijk toewijzingsreglement lokale 
binding, eindversie 21 januari 2015 
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen 



 
 
 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, 
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Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad gaat akkoord met de herziening van het toewijzingsreglement lokale binding zoals 
voorgesteld door de intergemeentelijke werkgroep. 
 
artikel 2:  
Cvba Woonzo maakt gebruik van de optionele voorrangsregels zoals vermeld in artikel 27 van het 
Kaderbesluit. Deze voorrangsregels zijn van toepassing op het volledige patrimonium van cvba 
Woonzo in de gemeenten Borgloon, Heers, Riemst, Tongeren en Voeren. 
 
artikel 3:  
In het kader van de lokale binding zal achtereenvolgens voorrang verleend worden aan de kandidaat-
huurder van cvba Woonzo: 

1) die minstens 8 jaar in de gemeente woont of gewoond heeft; 
2) die in een periode van 6 jaar, voorafgaand aan de toewijzing, minstens 3 jaar in de  

gemeente, woont of gewoond heeft; 
 
artikel 4:  
De voorrangsregel van dit gemeentelijk reglement geldt niet boven de absolute voorrangsregels van 
artikel 19 van het Sociaal Huurbesluit van 12.10.2007. De voorrangsregel waarvan sprake is in artikel 
3 van dit reglement geldt bijgevolg als optionele voorrangsregel. De voorrang lokale binding speelt 
echter wel binnen de toepassing van de absolute voorrangsregels en de regels inzake rationale 
bezetting. 
 
Conform artikel 18 van het Sociaal Huurbesluit van 12.10.2007 houdt cvba Woonzo rekening met het 
volgende toewijzingssysteem: 

3) De rationale bezetting van de woning; 
4) De absolute voorrangsregel  
5) De optionele voorrangsregels (reglement lokale binding) 
6) De chronologische volgorde van inschrijvingen in het inschrijvingsregister 

 
artikel 5:  
De gemeenteraad belast sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo met de uitvoering van dit 
reglement, die de voorrangsregels opneemt in haar intern huurreglement. 
 
artikel 6:  
Het reglement treedt in werking op de eerste dag nadat SHM Woonzo de goedkeuring van de minister 
heeft ontvangen. Bij gebrek aan een beslissing treedt het reglement in werking negentig dagen nadat 
de administratie van de minister (Agentschap Wonen-Vlaanderen, Afdeling Woonbeleid) de ontvangst 
van het toewijzingsreglement heeft gemeld. 
 
artikel 7:  
Het toewijzingsreglement is een openbaar document. Het reglement ligt ter inzage bij het onthaal van 
cvba Woonzo en het document is ook raadpleegbaar op de website van de vijf gemeenten uit het 
werkingsgebied van cvba Woonzo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROW - Dienst Stedenbouw 
7. AFSCHAFFING REGLEMENT VOOR HET OPLEGGEN VAN EEN BORGTOCHT VOOR DE 

AANPLANTING VAN EEN GROENSCHERM ROND BEDRIJFSGEBOUWEN EN 
CONSTRUCTIES IN OPEN RUIMTE 

 
Dirk Jacobs: 
Hoeveel dossiers lopen nog? 
schepen Katja Onclin: 
Er lopen nog een 6- tal dossiers. 
 
Ivo Thys: 
Gelieve volgend voorstel in de notulen op te nemen: 
Waarom bakent de gemeente de zoekzones niet af in de open ruimte waar er landbouwbedrijven 
kunnen gebouwd worden en zorgt dan zelf voor de groenbuffer? 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
Gelet op de principebeslissing van de gemeenteraad van 10 september 2007 voor het opleggen van 
een borgtocht voor de aanplanting van een groenscherm rond bedrijfsgebouwen en constructies in 
open ruimte; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14 februari 2011 tot wijziging van hogergenoemde 
principebeslissing; 
Overwegende dat het reglement van toepassing is op alle aanvragen tot het verkrijgen van een 
stedenbouwkundige vergunning waarvoor een groenbuffer opgelegd wordt; 
Overwegende dat de bouwheer een borgtocht stelt voor het verzekeren van de uitvoering van de 
groenbuffer; 
Overwegende dat na evaluatie een aanpassing van voornoemde gemeenteraadsbeslissing zich 
opdringt; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 16 stemmen voor: Mark Vos, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, 
Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
7 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Anita Beusen, Dirk 
Jacobs en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Het reglement van 14 februari 2011 voor het opleggen van een borgtocht voor de aanplanting van een 
groenscherm rond bedrijfsgebouwen en constructies in open ruimte wordt opgeheven. 
artikel 2: 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeentelijke dienst Milieu. 
 
ROW - Dienst Vergunningen 
8. GOEDKEURING WEGONDERBORINGEN VOOR DE AANLEG VAN NUTSLEIDINGEN 

INGEVOLGE DE AANVRAAG STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN DE 
NV LIMBURG WIN(D)T, RIK VAN DE WALLE, VOOR HET BOUWEN VAN EEN WINDPARK 
MET ONDER ANDERE DRIE WINDTURBINES LANGS DE AUTOSNELWEG E313 TE 
GENOELSELDEREN EN MENBRUGGEN 

 
Overwegende dat in het kader van de bijzondere procedure bij de gewestelijk stedenbouwkundig 
ambtenaar van Ruimte Vlaanderen Limburg te Hasselt een aanvraag stedenbouwkundige vergunning 
werd ingediend door de nv Limburg Win(d)t, Rik Van de Walle, met adres Vaarnewijkstraat 13 te 8530 
Harelbeke, voor het bouwen van een windpark (3 windturbines, 2 middenspanningskabines, wijzigen 
terreinprofiel en wegvergunning voor kavels ter hoogte van gemeentewegen) te Riemst, 9'de afdeling 
Genoelselderen, sectie C, nrs.593A en 607 en te Riemst 10'de afdeling Membruggen, sectie B, 
nrs.716A, 756B en 809A; 
Overwegende dat op verzoek van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar deze aanvraag 
stedenbouwkundige vergunning werd onderworpen aan het wettelijk voorgeschreven openbaar 
onderzoek van 10 september 2014 tot en met 9 oktober 2014; 



Overwegende het schepencollege het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek 
dd.2014-10-10 waaruit bleek dat er negen bezwaarschriften werden ingediend door: 

• Maria Gerits Dorpsstraat 39 3770 Membruggen-Riemst; 
• Tom Malfait, LDR advocaten, Kasteellaan 141, 9000 Gent (in naam van de nv Eneco Wind 

Belgium), 
• Herman Meers, Op de Dries 32, 3770 Z.Z.B.-Riemst, 
• Frie Dehaes, Ophemmerstraat 50, 3770 Vlijtingen-Riemst, 
• Guido Verjans, Molenweg 79A, 3770 Vlijtingen-Riemst, 
• Regine Jurissen, Oudeweg 74, 3770 Kanne-Riemst, 
• Maggy Jeurissen, Schepen Salsstraat 4, 3770 Vlijtingen-Riemst, 
• Wim Stevens, Erhemstraat 21B, 3770 Vlijtingen-Riemst; 
• Van Lommel Jo en Loix Yves, GSJ advocaten, Mechelsesteenweg 27, 2018 Antwerpen (in 

naam van de nv Delco); 
Overwegende het gunstige advies dd.2014-10-17 van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar 
met volgende voorwaarden: 

• de tijdelijke werkzones, aangeduid op de plannen, na beëindiging van de werken in 
oorspronkelijke staat hersteld moeten worden. 

• voorafgaand aan de start van de werken moet de transportroute ter bespreking worden 
voorgelegd aan de gemeentelijke dienst Mobiliteit; hierbij moet tevens een duidelijk overzicht 
gegeven worden van het aantal vrachten en de aard ervan. 

• voorafgaand aan de start van de werken moet een plaatsbeschrijving opgemaakt worden van 
de wegenis die onderdeel uitmaakt van de transportroute en van alle wegenis en bermen ter 
hoogte van de aan te leggen middenspanningskabels. 

• alle wegenis en bermen moeten na beëindiging van de werken in de oorspronkelijke staat 
hersteld worden, en de bermen moeten desgevallend opnieuw worden ingezaaid; 

Overwegende het voorwaardelijk advies dd.2014-11-06 van het schepencollege met dezelfde 
voorwaarden als deze uit het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 
Overwegende dat de ingediende bezwaarschriften door het schepencollege in zitting van 6 november 
2014 ontvankelijk, deels gegrond en deels ongegrond werden verklaard:  

• dat op de plannen de afstand van de middenspanningskabel tot de perceelsgrens niet is 
aangeduid; dat, bij nameting, afgeleid kan worden dat deze op ongeveer 1 meter van de 
perceelsgrens wordt voorzien; dat de bewerking van de aanpalende landbouwpercelen zich 
volledig (zowel bovengronds als 'ondergronds' tijdens het diepwoelen) moet beperken tot de 
eigen eigendom zodat er feitelijk geen risico is dat de kabel geraakt zou worden; 

• dat de voorliggende aanvraag op zichzelf beoordeeld dient te worden, en er geen rekening 
gehouden kan worden met andere initiatieven; 

• dat de voormelde andere initiatieven van Eneco Wind geen deel uitmaken van een 
vergunningsaanvraag en het onduidelijk is of deze effectief haalbaar zijn; dat er in de 
voorliggende aanvraag uiteraard geen uitspraak gedaan kan worden over andere projecten 
waarvan beweerd wordt dat deze beter geoptimaliseerd zouden zijn; 

• dat uit de bezwaren blijkt dat de opstalovereenkomst tussen Aspiravi en de nv Delco betwist 
wordt; dat de bezwaarindiener stelt dat nv Delco de overeenkomst opgezegd heeft aangezien 
er niet werd voldaan aan de opschortende voorwaarde wat betreft het indienen van de nodige 
vergunningen; dat er in een stedenbouwkundige vergunning geen uitspraak gedaan kan 
worden over dit juridische aspect en over het al dan niet geldig zijn van de 
opstalovereenkomst; dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten niet bepalen dat de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning 
ook eigenaar moet zijn van het betrokken goed, of dat de aanvrager een bewijs moet 
toevoegen dat deze beschikt over de nodige rechten om de stedenbouwkundige vergunning 
uit te voeren; dat, conform artikel 4.2.22 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
vergunningen een zakelijk karakter hebben en verleend worden onder voorbehoud van de op 
het onroerend goed betrokken burgerlijke rechten; dat de adviesverlenende overheid geen 
uitspraak kan doen over een betwisting van deze rechten; dat er evenwel op gewezen wordt 
dat, indien de opstalovereenkomst effectief niet meer geldt, dit inhoudt dat de 
stedenbouwkundige vergunning niet uitvoerbaar is wat betreft de bouw van windturbine 3; dat 
tengevolge hiervan slechts twee windturbines gerealiseerd zouden kunnen worden; dat er op 
dat moment niet langer sprake is van een cluster van drie windturbines en de aanvraag niet 
langer past binnen het kader van de omzendbrief RO/2014/02; dat op dat moment de 
stedenbouwkundige vergunning in feite in totaliteit onuitvoerbaar is; 



• dat de bezwaren die betrekking hebben op de eigendom van de windturbines, de afname van 
groene stroom, het bestuur van de cvba Limburg Wind, het financieel risico, de inspanningen 
met betrekking tot energiebesparingen en de participatie in het project in feite geen ruimtelijk 
aspect inhouden en dan ook geen onderdeel uitmaken van de beoordeling van de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag; dat de gemeenteraad een besluit heeft genomen 
in zitting van 10 februari 2014, waarbij onder meer wordt gesteld dat er minimaal 20% 
rechtstreekse participatie in de eigendoms- en beheersstructuur van grote windturbines 
voorbehouden moet zijn aan de lokale gemeenschap en de gemeente(n); dat dit besluit werd 
opgeheven door het gemeenteraadsbesluit van 3 november 2014 en dus niet langer van 
toepassing is; 

 
Overwegende dat op verzoek van Ruimte Vlaanderen Limburg dd.2014-11-28 een 
gemeenteraadsbeslissing mort worden bijgebracht inzake de goedkeuring van de geplande werken 
aan de wegen, namelijk de nodige onderboringen van gemeentewegen voor de aanleg van de 
nutsleidingen ter realisatie van het volledige project; 
Gehoord het verslag; 
Na beraadslaging; 
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Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
1 onthouding: Ivo Thys 
Motivatie onthouding Ivo Thys: Ivo Thys wenst zich te onthouden omwille van de afschaffing van de 
burgerparticipatie 
 
artikel 1: 
Er wordt kennis genomen van de aanvraag stedenbouwkundige vergunning ingediend door de nv 
Limburg Win(d)t, Rik Van de Walle, met adres Vaarnewijkstraat 13 te 8530 Harelbeke, voor het 
bouwen van een windpark (3 windturbines, 2 middenspanningskabines, wijzigen terreinprofiel en 
wegvergunning voor kavels ter hoogte van gemeentewegen) te Riemst, 9'de afdeling Genoelselderen, 
sectie C, nrs.593A en 607 en te Riemst 10'de afdeling Membruggen, sectie B, nrs.716A, 756B en 
809A. 
artikel 2: 
Er wordt eveneens kennis genomen van : 

• van het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek dd.2014-10-10, 
• het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar dd.2014-11-06, 
• het advies van het college van burgemeester en schepenen dd.2014-11-06. 

artikel 3: 
De geplande werken aan de wegen binnen de aanvraag stedenbouwkundige vergunning, namelijk de 
nodige onderboringen van gemeentewegen voor de aanleg van de nutsleidingen ter realisatie van het 
volledige project, worden aanvaard en goedgekeurd . 
artikel 4: 
Deze beslissing wordt overgemaakt aan Ruimte Vlaanderen Limburg. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Toerisme 
9. PROJECTVERENIGING TOERISME HASPENGOUW: AFSLUITING VAN DE VEREFFENING, 

VERLENING VAN KWIJTING AAN DE VEREFFENAARS EN ONTBINDING VAN DE 
VERENIGING 

 
Gelet op de akte houdende de oprichting van de projectvereniging Toerisme Haspengouw van 1-10-
2008, inzonderheid artikel 10; 
gelet op de overeenkomst tussen Toerisme Limburg vzw en de projectvereniging van 2-04-2009; 
gelet op de beslissing van de raad van bestuur van 13-03-2014 om over te gaan tot vereffening en 
ontbinding van deze vereniging; 
Gelet op de brief van 28-11-2014 van de voorzitter van de projectvereniging Toerisme Haspengouw, 
waarin wordt gevraagd om bovenvermelde documenten ter goedkeuring voor te leggen aan de 
gemeenteraad tot afsluiting van de vereffening en tot verlening van kwijting aan de vereffenaars; 
overwegende dat de restmiddelen worden verdeeld onder de HAspengouwse gemeente; 



overwegende dat er voor onze gemeente de som van 4.907,33 euro wordt teruggestort in 2015; 
gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, 
Anita Beusen, 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 inventaris van activa en passiva, eindigend met een positief saldo van 61.566,39 euro en het 
financieel verslag van de vereffenaars worden goedgekeurd. 
artikel 2: 
Het voorstel om de restmiddelen te verdelen onder de Haspengouwse gemeenten,  volgens de 
verdeelsleutel van 0,25 euro x het aantal inwoners, zoals beschreven in de statuten van de vereniging 
wordt goedgekeurd. 
artikel 3: 
De gemeenteraad gaat akkoord met de afsluiting van de vereffening en verleent kwijting aan de 
vereffenaars. 
artikel 4: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de secretaris van de projectvereniging, mevrouw 
Veerle Cops en aan de financiële dienst van de gemeente. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
10. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN,  DE RAMING EN  GUNNINGSWIJZE 

VOOR HET ONTWERPEN EN UITVOEREN VAN EEN SPEELWEIDE ACHTER HET 
PAROCHIAAL CULTUREEL CENTRUM EN DE WATERBURCHT TE MILLEN IN HET 
KADER VAN HET LEADERPROJECT "RUIMTE VOOR IEDEREEN" 

 
Dirk Jacobs: 
Waarom in Millen? 
schepen Bert Cilissen: 
We hebben gezocht naar dorpen met een goed uitgebouwd tragewegennetwerk vanwege de te 
verkrijgen subsidies. 
 
Anita Beusen: 
1. Gelieve te leren uit de evaluatie van de speelweide te Val-Meer. 
2. Ik heb reeds vorig jaar gevraagd naar spelltuigen voor kinderen met een beperking, gelieve in dit 
project hiermee rekening te houden. 
3. Er wordt gekozen voor een wilgenconstructie maar dit vraagt veel onderhoud en wordt vaak 
verwoest door kinderen. 
 
Steven Coenegrachts: 
De raming wordt bepaald op 38.000 euro, dus niemand zal lager inschrijven. 
schepen Bert Cilissen: 
Het projectbedrag is 38.000 euro en er wordt 65 % betoelaagd, zo kunnen we het maximum aan 
subsidie eruit halen.  Het project wordt toegewezen aan diegene die voor deze prijs de beste 
aanbieding doet. 
 
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, § 2; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 27 november 2014 
houdende update van het Leaderproject “Ruimte voor Iedereen”; fase 3 realisatie van een ruimtelijke 
uitvoering; 
Gelet dat een speelweide achter het parochiaal centrum en de Waterburcht te Millen ontworpen en 
ingericht wordt met aandacht voor natuurlijk spelen, rust en ontmoeting; 
Gelet op het advies van de milieudienst en de duurzaamheidsambtenaar; 
Gelet op het advies van de preventieadviseur; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Inrichten van een speelweide achter het PCC en de 
Waterburcht te Millen in het kader van het Leaderproject "RUIMTE VOOR IEDEREEN” een bestek 
met kenmerk CS/847/2014 werd opgesteld door de Aankoopdienst; 
Gelet dat het project gerealiseerd moet zijn tegen einde juni 2015; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 31.404,95 excl. btw of € 
38.000,00 incl. 21% btw; 
Gelet dat 65 % van de uitgave gesubsidieerd wordt door in het kader van het Leaderproject “Ruimte 
voor Iedereen”; 
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/23000000/0750 (actie 1419/001/001/004/009); 
Gelet dat de subsidie van Leader Haspengouw voor investering van het Leaderproject geboekt wordt 
op algemene rekening 74061000, beleidsveld.0750, actie 1419/001/001/004/009; 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen voor: Mark Vos, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, Anita 
Beusen, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs en Jo Ruyters 
1 stem tegen: Ivo Thys 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
Motivatie stem tegen Ivo Thys: Ivo Thys is niet tegen de speelweide maar stemt tegen omwille van de 
gevolgde procedure 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht gegund worden met name voor het ontwerpen én het uitvoeren van een 
speelweide achter het parochiaal cultureel centrum en de Waterburcht te Millen in het kader van het 
Leaderproject “Ruimte voor Iedereen” bij toepassing van art. 26§1.1°a van de wet van 15 juni 2006 op 
de overheidsopdrachten omwille van het niet-overschrijden van de limiet van € 85.000,00 excl. btw. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het lastenboek met kenmerk CS/847/2014 en de raming voor de 
opdracht “Ontwerpen en uitvoeren van een speelweide achter het PCC en de Waterburcht te Millen in 
het kader van het Leaderproject "RUIMTE VOOR IEDEREEN".  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De raming bedraagt € 31.404,95 excl. btw of € 38.000,00 incl. 21% btw; 65 % wordt gesubsidieerd 
door Leader Haspengouw. 
Ten einde in aanmerking te komen voor de subsidie moet het project gerealiseerd zijn tegen einde juni 
2015. 
artikel 3: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode 
GEM/23000000/0750 (actie 1419/001/001/004/009). 
De subsidie van Leader Haspengouw voor investering van het Leaderproject wordt geboekt op 
algemene rekening 74061000, beleidsveld.0750, actie 1419/001/001/004/009. 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
 



 
Dienst Financiën - Algemeen 
11. GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING 1, DIENSTJAAR 2015 
 
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42 e.v. en 154 e.v.; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 25 juni 2010, meer bepaald de artikelen 28 en 29; 
Gelet op het tekort aan kredieten op sommige uitgaven- en ontvangstensleutels; 
Gelet op de noodzaak om te voorzien in voldoende kredieten om uitgaven te kunnen doen. 
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, 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   
7 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Anita Beusen, Dirk 
Jacobs en Jo Ruyters 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens en Jan Noelmans en Steven Coenegrachts 
 
artikel 1: 
Budgetwijziging 1 van dienstjaar 2015 zoals blijkt uit de bijgevoegde stukken en toelichting wordt 
goedgekeurd. 
 
artikel 2: 
De bijkomende wijzigingen ter zitting worden goedgekeurd: 
 
Verstevigingswerken groeven 
Registratiesleutel: 1419/005/001/001/001/22800000/0340 
Bedrag 2015: 100.000 € 
 
Huur B&B verstevigingswerken groeven 
Registratiesleutel: 1419/005/001/001/001/61000200/0600 
Bedrag 2015: 2.000 € 
 
Aankoop kluis toerisme 
Registratiesleutel: 1419/005/001/001/001/24100000/0520 
Bedrag 2015: 1.000 € 
 
Vergoeding ontwerper boombeheersplan 
Registratiesleutel: 1419/005/001/001/001/61420400/0340 
Bedrag 2015: 10.600 €  
 
artikel 3: 
Dit besluit wordt verstuurd naar de Vlaamse regering, met afschrift voor de provinciegouverneur.  
 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
12. AANPASSING 4 MEERJARENPLAN 2014-2019 
 
Gelet op het ontwerp van budgetwijziging 1 van dienstjaar 2015 zoals voorgelegd aan de 
gemeenteraad van februari 2015; 
 
Gelet op het feit dat door de voorgestelde wijzigingen in budgetwijziging 1 de autofinancieringsmarge 
2015 daalt t.a.v. het cijfer in het meerjarenplan; 
Gelet op het artikel 27 van het BVR BBC; 
Gelet op artikel 177 van het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, 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 
7 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Anita Beusen, Dirk 
Jacobs en Jo Ruyters 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 



 
artikel 1: 
De aanpassing (4) van het meerjarenplan 2014-2019,zoals blijkt uit de toelichting en de bijgevoegde 
stukken wordt goedgekeurd. 
artikel 2: 
De bijkomende wijzigingen ter zitting worden goedgekeurd: 
 
 
Verstevigingswerken groeven 
Registratiesleutel: 1419/005/001/001/001/22800000/0340 
Bedrag 2015: 100.000 € 
 
Huur B&B verstevigingswerken groeven 
Registratiesleutel: 1419/005/001/001/001/61000200/0600 
Bedrag 2015: 2.000 € 
 
Aankoop kluis toerisme 
Registratiesleutel: 1419/005/001/001/001/24100000/0520 
Bedrag 2015: 1.000 € 
 
Vergoeding ontwerper boombeheersplan 
Registratiesleutel: 1419/005/001/001/001/61420400/0340 
Bedrag 2015: 10.600 €  
 
artikel 3: 
Dit besluit wordt verstuurd naar de Vlaamse Regering, met afschrift  voor de provinciegouverneur.  
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
13. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 08.12.2014. 
 
Het verslag lag ter inzage en werd goedgekeurd. 
Er waren geen bemerkingen. 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, 
Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
14. PRINCIPIEEL BESLUIT TOT HERAANLEG KERKPAD TUSSEN KON.FILIPSTRAAT EN 

HOEVE MARTENS 
 
Tot ongeveer halverwege de 20ste eeuw bestond er een kerkpad tussen de Dorpsstraat en de 
Zagerijstraat.  Zoals zoveel trage wegen werd ook dit pad afgeschaft en verkocht aan de 
aangrenzende eigenaars.  
In het Ruimtelijk Structuurplan van Riemst werden een aantal dorpsgebonden binnengebieden 
bouwvrij verklaard, o.a. in Val-Meer, Millen, .. Ook voor het binnengebied "In Nennis Weide" in 
Membruggen werd deze visie in het RSP vastgelegd. 
In 2005 was Riemst de pilootgemeente in Limburg voor het behoud en het onderhoud van trage 
wegen. 
Bij de eerste plannen om op het terrein van de hoeve Festjens en de achterliggende loopweide een 
woonproject te voorzien voor sociale koopwoningen, werd ook de idee gelanceerd om een 
verbindende trage weg te voorzien naar de Hoeve Martens, een project van sociale huurwoningen.     
Om deze trage weg aan te leggen, is er een akkoord nodig van een zestal eigenaars. Dit akkoord kan 
erin bestaan dat de gemeente Riemst de zate van het pad huurt en contractueel vastlegt, zoals dat 
ook met een andere eigenaar in Membruggen gebeurt voor een andere trage weg. Een andere 
mogelijkheid is de aankoop van de zate om te voorkomen dat één of enkele eigenaars de huur 
zou(den) opzeggen na een aantal jaren. Dan moet het pad worden opgeheven. Het is echter 
geenszins de bedoeling om dit pad te realiseren via onteigening. 



De aanleg van dit pad als trage weg heeft als grote voordeel dat het kan gebruikt worden door de 
kinderen van de Zagerijstraat (pastorijwoningen en hoeve Martens) om naar school te gaan en de 
kinderen van de Dorpsstraat en de Koning Filipstraat om op een veilige manier de speelboomgaard te 
bezoeken.    
De kosten van de inrichting van dit kerkpad zijn afhankelijk van de huur of de aankoop van de zate, de 
afsluiting en de duurzame verharding.    
 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ronnie Oosterbosch, Davy Renkens, 
Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke 
Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
BESLUIT: 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad van Riemst is principieel akkoord om de heraanleg van het kerkpad tussen de 
Koning Filipstraat en hoeve Martens te onderzoeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 23:00 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
Guido Vrijens 
gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 


