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Vergadering gemeenteraad van 10/10/2016. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 
schepenen 
Jan Peumans, Ivo Thys, 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, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts, 
raadsleden 
Guido Vrijens, gemeentesecretaris 
 

 
Afwezig:  
Gerard Stratermans, Veerle Wouters, raadsleden 
 

 
Vanaf punt 9 vervoegt Jan Noelmans, raadslid de zitting. 
 

 

 
Vragen vanuit het publiek. 
De heer Jans uit  Herderen: 
De uitspraak van de Vrederechter inzake de verkaveling aan de Romeinse weg en de inlijving van het 
openbaar domein werd uitgesteld tot 9 februari 2017.  Is het schepencollege van plan verder te 
strijden tegen onze doelstelling om de inlijving van het openbaar domein?  Onze gerechtskosten voor 
het voeren van een zaak om openbaar domein te verdedigen en het gevaar van een overstroming te 
bestrijden, zijn inmiddels opgelopen tot 20.0000 euro.  Welk standpunt zal het schepencollege 
innemen? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen uw vraag opnieuw voorleggen aan het schepencollege. 
 
De heer Lemmens uit Millen: 
Graag had ik correcte infomatie over de stal die ligt in de Bourbonverkaveling te Millen.  Mag deze 
behouden blijven of moet deze afgebroken worden en wordt het bouwgrond? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is in feite geen vraag van algemeen belang en mag hier niet gesteld worden.  Gezien u echter een 
nieuwe inwoner bent en dit niet weet zal ik de betrokken schepen uw vraag laten beantwoorden. 
schepen Katja Onclin: 
Dit dossier werd op de vorige gemeenteraadsvergadering goedgekeurd met het voorstel om de stal te 
behouden totdat er op dit perceel gebouwd wordt.  Dit voorstel blijft behouden. 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering samengeroepen 
ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter dd. 30-09-2016. 
De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Joêl L’Hoëst, de stemmingen worden volgens 
loting aangevat door de heer Christiaan Bamps. 
 
Op vraag van burgemeester Mark Vos worden volgende punten bij hoogdringendheid toegevoegd aan 
de agenda: 
 
1. AKTENAME ONTSLAG RAADSLID VEERLE WOUTERS EN AANSTELLING VAN OPVOLGEND 

RAADSLID MARC KONINGS 
 
2. AKTENAME ONTSLAG RAADSLID GERARD STRATERMANS EN AANSTELLING VAN OPVOLGEND   
RAADSLID AGNES COENEGRACHTS 
 
3. PROCESVERBAAL EEDAFLEGGING RAADSLID M.KONINGS 
 
4. PROCESVERBAAL EEDAFLEGGING RAADSLID A. COENEGRACHTS 
 
5. VASTSTELLING RANGORDE  GEMEENTERAADSRAADSLEDEN 
 
6. AANSTELLING OCMW-RAADSLID MARC LOUWAGIE EN ONDERZOEK VAN DE 

VOORDRACHTSAKTE EN VAN DE GELOOFSBRIEVEN VAN HET OCMW-RAADSLID. 
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De raad gaat unaniem akkoord om deze punten aan de dagorde toe te voegen. 
Gaat over tot de dagorde 
 

 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. AKTENAME ONTSLAG RAADSLID VEERLE WOUTERS EN AANSTELLING VAN 

OPVOLGEND RAADSLID MARC KONINGS 
 
Gelet op het schrijven van mevrouw Veerle Wouters dd. 29.09.2016 waarbij deze ontslag neemt als 
gemeenteraadslid; 
Overwegende dat de heer Erwin Snellinx, 1ste opvolger van de lijst van de ontslagnemer, afstand 
doet van zijn mandaat als opvolgend gemeenteraadslid; 
Overwegende dat de heer Marc Konings, 2de opvolger van de lijst van de ontslagnemer, 
wordt voorgesteld als plaatsvervangend gemeenteraadslid; 
Gehoord het verslag van de burgemeester-voorzitter betreffende het onderzoek van de geloofsbrieven 
van voornoemde opvolger waaruit blijkt dat deze voldoet aan de gestelde vereisten van 
verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid; 
Gelet op het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De raad neemt akte van het ontslag van mevrouw Veerle Wouters als gemeenteraadslid. 
artikel 2: 
De heer Marc Konings onmiddellijk tot de vergadering toe te laten en hem te verzoeken in de handen 
van de voorzitter de volgende eed af te leggen: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na 
te komen” . 
artikel 3: 
De heer Marc Konings te installeren als gemeenteraadslid nadat hij de eed heeft afgelegd. 
artikel 4: 
De heer Marc Konings  zal het mandaat beëindigen van mevrouw Veerle Wouters. 
artikel 5: 
De heer Marc Konings  zal op de laatste plaats voorkomen in de orde van voorrang op de 
voorrangslijst van de gemeenteraad.  
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
2. AKTENAME ONTSLAG RAADSLID GERARD STRATERMANS EN AANSTELLING VAN 

OPVOLGEND RAADSLID AGNES COENEGRACHTS 
 
Gelet op het schrijven van de heer Gerard Stratermans waarbij deze ontslag neemt als 
gemeenteraadslid; 
Overwegende dat mevrouw Agnes Coenegrachts, 1ste opvolger van de lijst van de ontslagnemer, 
wordt voorgesteld als plaatsvervangend gemeenteraadslid; 
Gehoord het verslag van de burgemeester-voorzitter betreffende het onderzoek van de geloofsbrieven 
van voornoemde opvolger waaruit blijkt dat deze voldoet aan de gestelde vereisten van 
verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid; 
Gelet op het gemeentedecreet. 
 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 



notulen gemeenteraad dd. 10.10.2016 – p.3 
 

 
artikel 1: 
De raad neemt akte van het ontslag van de heer Gerard Stratermans als gemeenteraadslid. 
artikel 2: 
Mevrouw Agnes Coenegrachts onmiddellijk tot de vergadering toe te laten en haar te verzoeken in de 
handen van de voorzitter de volgende eed af te leggen: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat 
trouw na te komen” . 
artikel 3: 
Mevrouw Agnes Coenegrachts te installeren als gemeenteraadslid nadat zij de eed heeft afgelegd. 
artikel 4: 
Mevrouw Agnes Coenegrachts zal het mandaat beëindigen van de heer Gerard Stratermans. 
artikel 5: 
Mevrouw Agnes Coenegrachts zal op de laatste plaats voorkomen in de orde van voorrang op de 
voorrangslijst van de gemeenteraad.  
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
3. PROCESVERBAAL EEDAFLEGGING RAADSLID M.KONINGS 
 
Het proces-verbaal van de eedaflegging en aanstelling van het opvolgend gemeenteraadslid Marc 
Konings, die door de gemeenteraad van 10.10.2016 werd aangesteld als opvolger van het 
ontslagnemend gemeenteraadslid Veerle Wouters, wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad kennis te nemen. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
4. PROCESVERBAAL EEDAFLEGGING RAADSLID A. COENEGRACHTS 
 
Het proces-verbaal van de eedaflegging en aanstelling van het opvolgend gemeenteraadslid Agnes 
Coenegrachts die door de gemeenteraad van 10.10.2016 werd aangesteld als opvolger van het 
ontslagnemend gemeenteraadslid Gerard Stratermans wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad kennis te nemen. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
5. VASTSTELLING RANGORDE  GEMEENTERAADSRAADSLEDEN 
 
Gelet op artikel 8 § 4 tweede lid en artikel 50 van het gemeentedecreet; 
Gelet op het ontslag van mevrouw Veerle Wouters en de aanstelling van het opvolgend 
gemeenteraadslid  Marc Konings dd. 10.10.2016; 
Gelet op het ontslag van de heer Gerard Stratermans en de aanstelling van het opvolgend 
gemeenteraadslid Agnes Coenegrachts dd. 10.10.2016; 
Rekening houdend met de dienstouderdom en de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
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artikel 1: 
 
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt als volgt bepaald: 
 
Naam en voornaam  Datum   aantal stemmen    geboorte- 
van de raadsleden indiensttreding  gemeenteraadsverkiezing   datum 

14.10.12 
 
Peumans Jan  01/01/1983  1.848     06.01.1951 
Thys Ivo  01/01/1989  203     07.03.1948 
Vos Mark  01/01/1995  3.593     25.04.1969 
Pauly Marina  01/01/1995  1.397     15.10.1957 
Kersten Guy  01/01/2001  1.519     18.07.1956 
Cilissen Bert  01/01/2001  1.165     19.04.1974 
Eycken Mathieu  01/01/2001  1.048     15.04.1962 
Onclin Katja  11/03/2003  1.332     14.01.1980 
Bamps Christiaan 02/01/2007  1.281     22.08.1961 
Renkens Davy  02/01/2007  770     27.08.1980 
Beusen Anita  02/01/2007  686     10.05.1962 
Stevens Ludwig  02/01/2007  480     13.04.1968 
Neven Peter  02/01/2013  1.026     27.09.1987 
Nicolaes Jean  02/01/2013  938     27.07.1948 
Slangen Anja  02/01/2013  861     13.05.1971 
Nijs Jessica  02/01/2013  809     16.10.1987 
Loyens Mieke  02/01/2013  798     06.04.1981 
L'Hoëst Joël  02/01/2013  770     18.06.1971 
Jacobs Dirk  02/01/2013  593     05.01.1969 
Coenegrachts Steven 02/01/2013  581     14.07.1985 
Noelmans Jan  02/01/2013  488     28.05.1986 
Ruyters Jo  02/01/2013(-6,5 mdn) 522     03.12.1971 
Gielen Etienne  12/09/2016  496     23.04.1961 
Konings Marc  10/10/2016  459     18.07.1961 
Coenegrachts Agnes 10/10/2016  452     27.12.1961 
 
artikel 2: 
De gemeenteraad keurt de voorgestelde rangorde van de gemeenteraadsleden goed. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
6. AANSTELLING OCMW-RAADSLID MARC LOUWAGIE EN ONDERZOEK VAN DE 

VOORDRACHTSAKTE EN VAN DE GELOOFSBRIEVEN VAN HET OCMW-RAADSLID. 
 
 
Gelet op artikel 3 van het decreet van 7/7/2006 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende het Openbaar Centrum van Maatschappelijk Welzijn; 
Gelet op de artikels 7, 10 §2 en 16§4 1ste lid,20 van het OCMW-decreet; 
Gelet op de geloofsbrieven, zijnde een recent uittreksel uit het bevolkingsregister, een recent uittreksel 
uit het strafregister en een verklaring op eer inzake de onverenigbaarheden; 
Overwegende dat er geen onverenigbaarheden zijn 
Gelet op de voordrachtsakte van een kandidaat-werkend lid van de OCMW-raad zijnde: 
 
 
 

Naam en voornaam van het werkend lid Naam en voornaam van de opvolger 
 

 
Marc Louwagie 
Peperstraat 26 A 
3770    Riemst 
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Overwegende dat alle raadsleden die nog in functie zijn en die de voordracht van het te vervangen lid 
hadden ondertekend, gezamenlijk een kandidaat-werkend lid hebben voordragen; 
Overwegende dat alle betrokken raadsleden de voordrachtsakte hebben ondertekend waardoor de 
heer Marc Louwagie van rechtswege is verkozen; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De voorzitter stelt vast dat er geen gevallen van onverenigbaarheid zijn. 
artikel 2: 
De geloofsbrieven, zijnde een recent uittreksel uit het bevolkingsregister, een recent uittreksel uit het 
strafregister en een verklaring op eer inzake de onverenigbaarheden, worden goedgekeurd. 
artikel 3: 
De raad neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van de heer heer Marc Konings op 
10.10.2016. 
artikel 4: 
De raad neemt akte van de aanstelling als OCMW-raadslid van de heer Marc Louwagie , wonende te 
3770 Riemst - Peperstraat 26 A, voor de duur van de lopende legislatuur. 
artikel 5: 
De betrokkene wordt uitgenodigd de door artikel 16§4 tweede lid van het OCMW-decreet 
voorgeschreven eed af te leggen in handen van de burgemeester. 
artikel 6: 
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van het OCMW en aan de Vlaamse Regering. 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
7. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 12.09.2016. 
 
Het verslag lag ter inzage. 
 
Met volgende bemerkingen: 
Ivo Thys: 

• vraag bij agendapunt 11:toevoegen: De vraag van de eigenaars werd gemotiveerd door 
verwaarlozing en achterblijven van een initiatief van de gemeente. 

• opmerking bij agendapunt 12: vervangen"jonge gezinnen" door "gezinnen in nood" 
• opmerking bij agendapunt 13:toevoegen: "Het is niet omdat een buitendienst gunstig advies 

geeft dat het schepencollege dit moet volgen" 
• agendapunt 29 - vraag 1: vervangen "meerdere wachtbekkens" door "4 wachtbekkens" 
• agendapunt 29 - vraag 2:toevoegen: Dit is een aantasting van het landelijke karakter van 

Riemst. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen het verslag aanpassen. 
 
Dirk Jacobs: 
In het huishoudelijk reglement van Info Plus staat dat aankondigingen van verenigingen neutraal en 
objectief moeten zijn.  Onze aanvraag voor Jan feest werd geweigerd, de aanvraag voor After Blue 
werd toegestaan. 
schepen Marina Pauly: 
Dit is geen opmerking over het verslag, het verslag geeft weer wat er werd geantwoord.  U vertelt 
meermaals zaken die niet met de waarheid kloppen.  Uw aanvraag voor Jan feest werd ingediend op 
07.04.2016 bij het evenementenloket, toen was de Info Plus reeds in druk.  Beweren dat wij Jan feest 
niet willen publiceren omdat dit van de NVA komt, klopt niet want in 2013 en 2015 werd dit wel 
gepubliceerd omdat u toen op tijd uw aanvraag indiende.  Als u de afspraken volgt dan publiceren wij 
ook de aankondigingen van Jan feest. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit 
voorstel. 
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Jan Peumans: 
Hoe kan het dat er parkeerplaatsen worden aangelegd die niet voldoen aan de geldende normen?  
Wie heeft deze fout gemaakt en wie zal de aanpassing aan de geldende normen betalen? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
LDP - Dienst Milieu 
8. TOELAGE AAN NATUURPUNT VZW VOOR AANKOOP MATERIAAL TER VERVANGING 

VAN HET GESTOLEN MATERIAAL. 
 
Ludwig Stevens: 
Was deze diefstal voorzien omdat er krediet in de begroting was voorzien? 
schepen Mathieu Eycken: 
Neen, deze diefstal was niet voorzien.  
burgemeester Mark Vos: 
De kredieten zijn voorzien in de begrotingswijziging. 
 
Ivo Thys: 
Hoe kan dit voorkomen worden? 
Mathieu Eycken: 
We bekijken hoe we deze locatie nog meer kunnen beveiligen. Natuurpunt zoekt locaties zo dicht 
mogelijk bij het werkterrein. Bijkomend probleem is dat zij geen diefstalverzekering voor het materieel 
kunnen krijgen op een dergelijke locatie omdat het gebouw zeer afgelegen ligt en niet bewoond is. 
 
Gelet op de gemeentewet. 
Gelet op de samenwerking van Natuurpunt vzw en de gemeente Riemst in verband met het beheer 
van een aantal groen- en natuurgebieden in de gemeente; 
Overwegende dat de lokale afdeling van Natuurpunt met hun eigen materiaal in staat voor het maaien 
van een aantal moeilijk bereikbare hellingen (Tiendenberg), natte gebieden (Rijckerbroek 
Molenbeemd), kappen van struweel en bomen op hellingen (Avergat, Tiendenberg) enz. 
Overwegende dat op 15 augustus 2016 bij een inbraak al de machines (bosmaaiers, kettingzagen 
enz.) van de lokale afdeling van Natuurpunt vzw zijn gestolen . De kosten hiervan worden geraamd op 
17.000 €.  
Overwegende dat het materiaal grotendeels wordt ingezet voor het beheer van natuurgebieden in 
Riemst. 
Overwegende dat de werkzaamheden nu stilliggen en dringende beheerstaken niet kunnen uitgevoerd 
worden. 
Gelet dat de gemeente ter vervanging van dit materiaal een toelage geeft van 3000 €; dat dit geld 
gebruikt wordt om het gestolen materiaal te vervangen. 
Gelet op de kredieten voorzien in de begroting onder registratiesleutel 64901000/0340. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De gemeente geeft aan Natuurpunt vzw, afdeling Riemst een toelage van 3.000 € voor de vervanging 
van materiaal voor het uitvoeren van natuurbeheerswerken. 
artikel 2: 
Natuurpunt vzw, afdeling Riemst zet dit materiaal o.a. in voor het beheer in groen- en natuurgebieden 
in de gemeente Riemst. 
artikel 3: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst van de gemeente voor uitvoering. 
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ROW - Dienst Patrimonium 
9. REGULARISATIE WEGZATE MGR. KERKHOFSLAAN TER HOOGTE VAN WONING NR. 24 
 
Gezien de beslissingen van de gemeenteraad van 11-09-1962, en 21-12-1963, van de gemeente Val-
Meer, waarbij aan de overheid de machtiging werd gevraagd om over te gaan tot onteigening van de 
gronden nodig voor de aanleg van de Mgr. Kerkhofslaan; 
Gezien het koninklijk besluit van 29 juli 1964 waarbij het gemeentebestuur de toestemming kreeg om 
de onteigening door te voeren bij hoogdringende omstandigheden volgens de wet van 26 juli 1962; 
Gelet op het vonnis van de vrederechter van 30 juli 1965 houdende de goedkeuring van de 
onteigening ter hoogte van woning 24, tegen een vergoeding van 25.000 BEF; 
Gelet op het vonnis van de vrederechter van 28 oktober 1965  houdende de herziening van 
voorgaand vonnis en het geven van de opdracht om een exacte opmeting op te stellen; 
Gezien deze meting echter nooit is uitgevoerd gezien het gemeentebestuur van Val-Meer een geding 
had aangespannen om de woning te laten slopen; 
Gelet op het vonnis van 16 juni 1965 waarbij het hof van beroep te Luik de afbraak van de 
wederrechtelijk opgerichte woning beval; 
Gezien er omtrent het verder verloop van de procedure geen gegevens terug te vinden zijn in het 
archief; 
Gezien de woning werd opgericht voor 1962 en daar het gemeentebestuur geen verdere stappen 
heeft ondernomen om de woning te slopen wordt de woning geacht vergund te zijn. 
Gelet op de schatting van MSOG Jean Vossen van 27 september 1965 die een vergoeding voor de 
onteigening vooropstelde van 45.850 BEF.  
Gezien volgens het onteigeningsplan er een oppervlakte van 14a38ca moest worden ingenomen van 
het perceel 475F, nu 561F,  
Gezien de woning opgericht op het perceel 561F, gelegen te Riemst 7e afdeling Val-Meer sectie B 
gedeeltelijk is gelegen op de te onteigenen strook. voor een oppervlakte van 3a36ca, volgens een 
reconstructie van de gegevens uit het dossier; 
Gezien de ingenomen oppervlakte door het gemeentebestuur in de praktijk 11a02ca bedraagt; 
Gezien deze oppervlakte ingevolge de ruilverkaveling en door het kadaster op de plannen al is 
ingetekend als openbaar domein; 
Gezien de oorspronkelijke opgemaakte vergoeding van 27 september 1965 dan ook moet herrekend 
worden tot een bedrag van 39.561,23 BEF of € 980,70; 
Gezien deze vergoeding nooit is uitbetaald aan betrokkenen en deze laatste vragen om het dossier te 
regelen en af te ronden; 
Gezien de oorspronkelijke vergoeding herrekend volgens de index van de consumptieprijzen (index 
1965: 16.38 - index 2016: 102.14) € 6.115,31 bedraagt; 
Gezien de eigenaars gaan akkoord gaan met een vergoeding van € 6.115,31 alles inbegrepen. 
Gezien de kredieten voor deze vergoeding worden voorzien in het budget 2016 onder 
registratiesleutel 1419/005/001/001/001 22400000-0200; 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, 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, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes 
Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De gemeente zal het onroerend goed gelegen te Riemst 7e afdeling Val-Meer, sectie B voorheen deel 
van het perceel 475F groot 11a02ca vergoeden ingevolge de inname sinds de aanleg van de Mgr. 
Kerkhofslaan sinds 1963.  
artikel 2: 
Akkoord te gaan met de waardebepaling volgens het schattingverslag van landmeter-expert Jean 
Vossen van 27 september 1965, 39.561,23 BEF, of € 980,70. 
Akkoord te gaan met de indexering van bedoeld bedrag volgens de index consumptieprijzen: index 
1965: 16.38 / index 2016: 102.14, naar een bedrag van € 6.115,31 ; 
 
 



notulen gemeenteraad dd. 10.10.2016 – p.8 
 

artikel 3: 
De kredieten voor de aankoop worden voorzien in het budget 2016, bij wijziging, op de 
registratiesleutel 1419/005/001/001/001 - 22400000-0200. 
artikel 4: 
De dading opgesteld door de gemeentelijke dienst patrimonium, die als bijlage integraal deel uitmaakt 
van dit besluit wordt goedgekeurd en burgemeester en gemeentesecretaris worden gemachtigd om de 
dading te ondertekenen.. 
artikel 5: 
De dading samen met de gemeenteraadsbeslissing over te maken aan de financiële dienst voor de 
vergoeding van de kosten. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
10. AANKOOP GRONDEN RIEMST CENTRUM - PRINCIPIEEL BESLUIT 
 
Steven Coenegrachts: 
Dit zou een privaat ontwikkeling worden die de gemeente niets zou kosten, nu is de gemeente bijna 
alleen eigenaar?  Onze fractie stemt tegen dit voorstel.  Wij verwijzen naar de motivatie van ons 
stemmingsgedrag bij gelijkaardige agendapunten van vorige vergaderingen. 
burgemeester Mark Vos: 
De percelen dicht bij het gemeentehuis of dicht bij de toegangswegen worden door de gemeente 
aangekocht.  .De andere gronden zijn voor ons niet belangrijk en gaan we ook niet aankopen, hier 
speelt de markt. 
 
Ivo Thys: 
Bent u zeker dat dit gebied kan ontwikkeld worden?  De Vlaamse Regering is tegen zulke 
onteigeningen.  Wat is de stand van zaken i.v.m. de studie rond de haalbaarheid van dit project? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is een woonzone en kan ontwikkeld worden. 
schepen Katja Onclin: 
De studie rond de haalbaarheid is in onderzoek, indien deze concreet is koppelen wij dit terug naar de 
gemeenteraad. 
 
Jan Peumans: 
Wie voert deze studie uit? Zijn er verslagen of schetsen? 
schepen Katja Onclin: 
De studie wordt uitgevoerd door het studiebureau ADHEMAR advocaten, aangesteld door de 
gemeenteraad.  De timing van afronding van de studie is voorzien over 2 jaar.  Er zijn geen voor 
inzage vatbaar verslagen van deze bijeenkomsten. 
 
Ivo Thys: 
Wat zijn de namen van de experten die aan deze studie meewerken? 
schepen Katja Onclin: 
We zullen u die namen bezorgen. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur in de provincies en de gemeenten; 
Gezien de ligging is het wenselijk de gronden gelegen te Riemst 1e afdeling sectie A nummers 309G 
(1.370m²) en 309P (1278 m²) aan te kopen; 
Gezien de eigenaars, hun eigendom wensen te verkopen tegen schattingsverslag; 
Gezien de schatting, daterend van 12 september 2016, opgemaakt door landmeter-expert Peter 
Gijsen: 

• waarde gronden € 40,00; 
Gezien de totale aankoopwaarde van de goederen € 105.920,00 bedraagt; 
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Gezien de aankoop kan gefinancierd worden met de kredieten die zijn ingeschreven in het budget 
2017 onder registratiesleutel 1419/001/001/004/014/22800000-0600. 
Gezien de kosten voor het opstellen van de akte kunnen betaald worden met de kredieten die zijn 
voorzien in het budget 2016 onder registratiesleutel 1419/005/001/001/001/61420110/0600: 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 
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 
3 stemmen tegen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
8 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, 
Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De raad gaat principieel akkoord met de aankoop van de onroerende goederen gelegen te Riemst 1e 
afdeling sectie A nummers 309G (1.370m²) en 309P (1278 m²). 
artikel 2: 
Akkoord te gaan met de waardebepaling volgens het schattingsverslag van landmeter-expert Peter 
Gijsen van 12 september 2016; 

• waarde gronden € 40,00 = € 105.950,00; 
artikel 3: 
De aankoop kan gefinancierd worden met de kredieten die zijn ingeschreven in het budget 2017 onder 
registratiesleutel 1419/001/001/004/014/22800000-0600. 
De kosten voor het opstellen van de akte kunnen betaald worden met de kredieten die zijn voorzien in 
het budget 2016 onder registratiesleutel 1419/005/001/001/001/61420110/0600 
artikel 4: 
Al de kosten voortvloeiende uit deze aankoop zijn ten laste van de gemeente Riemst. 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Cultuur 
11. RODE NEUZEN DAG 2016 
 
Ludwig Stevens: 
Aan welke andere acties doet de gemeente nog mee?  Zijn hiervoor criteria bepaald? 
schepen Marina Pauly: 
De lijst van facultatieve toelagen wordt straks ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.  Dit 
is een eenmalige actie en wordt volgend jaar opnieuw onderzocht.  Er bestaan hiervoor geen criteria. 
 
Gelet op het beleidsplan van de gemeente Riemst; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending 
van gemeentelijke toelagen; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2015; 
Gelet op artikel 10 van het gemeenteraadsbesluit van 9 maart 2015 betreffende reglement 
uitleendienst; 
Gelet op artikel 4 van het gemeenteraadsbesluit van 9 mei 2016 betreffende tarieven gemeentelijk 
drukwerk; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 september 2016; 
Gelet op vraag tot ondersteuning door de organisatie Rode Neuzen Dag; 
Gelet op het intern overleg van 28 september 2016; 
Gelet op het feit dat de nodige kredieten voorzien worden via de budgetwijziging van oktober 2016. 
 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, 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, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes 
Coenegrachts 
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artikel 1: 
Het Rode Neuzen Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, ontvangt een toelage 
van 600,00 euro. De nodige kredieten worden voorzien op registratiesleutel 1419/005/001/001/001 
649/02500/0719 via de budgetwijziging van oktober 2016. De toelage wordt overgemaakt op het 
rekeningnummer BE70 0960 6060 6025 met vermelding van de gestructureerde mededeling 
015/0660/00085. 
artikel 2: 
Het materiaal uit de uitleendienst wordt gratis ter beschikking gesteld voor hen die een activiteit 
organiseren in het kader van Rode Neuzen Dag. 
artikel 3: 
Er kunnen gratis kopies gemaakt worden door hen die een activiteit organiseren in het kader van 
Rode Neuzen Dag. 
artikel 4: 
In de Infoplus van november wordt er opgeroepen om een actie te organiseren in Riemst. 
artikel 5: 
Rode Neuzen Dag wordt voldoende kenbaar gemaakt in de gemeentelijke gebouwen via 
promotiemateriaal. 
artikel 6: 
Er wordt een aparte rubriek aangemaakt op de gemeentelijke website met uitleg over de Rode 
Neuzen Dag en een verzameling van alle acties die in Riemst georganiseerd worden. 
artikel 7: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de aanvrager 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Evenementen 
12. GOEDKEURING OVEREENKOMST LISS 
 
Ivo Thys: 
De gemeenteraad sluit dit contract af en het schepencollege mag eender wanneer opzeggen.  Dit lijkt 
mij tegenstrijdig.  Gelieve in het contract op te nemen dat de gemeenteraad de opzeg moet doen.  
Hangjongeren zijn een essentieel begrip in het jeugdbeleid en de gemeenteraad moet dit beleid 
kunnen mee bepalen. 
schepen Bert Cilissen: 
Dit betreft een delegatie van taken.  Indien er iets misloopt kan het contract op een eenvoudige en 
practische manier opgezegd worden. We zullen het contract echter laten aanpassen zoals u voorstelt.. 
 
Jan Peumans: 
Wat zijn hangjongeren?  Dit lijkt mij een stigmatiserend begrip. 
schepen Bert Cilissen: 
Rondhangende jongeren zijn jongeren die regelmatig op eenzelfde plek samenkomen.  De gemeente 
heeft een brochure gemaakt over “Hoe omgaan met rondhangende jongeren?”  Rondhangende 
jongeren worden niet meer overal getolereerd.  De gemeente tracht de acceptatie van alle partijen te 
verkrijgen om alzo jongeren de kans te geven om te kunnen samenkomen.  We zoeken naar een 
politiek draagvlak met een positieve visie op rondhangende jongeren. 
Jan Peumans: 
Indien de buurt vervelend begint te doen, zal het moeilijk worden voor de gemeente om een oplossing 
te vinden. 
 
Etienne Gielen: 
Wie zit in de stuurgroep?  Wat is de bedoeling van de stuurgroep?  Wordt er extra begeleiding 
voorzien of extra materiaal of extra geld? 
schepen Bert Cilissen: 
De stuurgroep is samengesteld uit afgevaardigden van de politie, de jongeren, de gemeenteraad, 
buurtbewoners samen met de jeugdwerker.  Zij komen 2 x per jaar samen om ervaring uit te wisselen.  
De LISS steunt de stuurgroep, deelt ervaringen uit en organiseert bijscholingen. 
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Anita Beusen: 
Hoe werkt dit praktisch naar de buurtbewoners toe?  Hoe worden buurtbewoners erbij betrokken? 
schepen Bert Cilissen: 
Dit loopt reeds 16 jaar in de gemeente, ik verwijs o.a. naar de lummelhoeken.  Er worden regelmatig 
gesprekken georganiseerd en rondgevraagd welke oplossing er wordt verwacht.  De jeugdwerker trekt 
rond, stelt vragen, stelt bepaalde dingen vast en probeert zo de situatie in te schatten. 
 
Ivo Thys: 
Gelieve mij de verslagen van de stuurgroep van de laatste 2 jaar te bezorgen. 
schepen Bert Cilissen: 
Die worden u bezorgd. 
 
Ludwig Stevens: 
Kan de jeugdwerker zijn werk uitvoeren zonder ondersteuning van LISS? 
schepen Bert Cilissen: 
LISS is een meerwaarde, zij zijn deskundig en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.  Zij zorgen 
voor de juiste bijscholing indien nodig. 
 
Gelet op de beleidsvisie van de gemeente Riemst; 
Gelet op het draaiboek 'Hoe omgaan met rondhangende jongeren' 
Gelet op de goedkeuring van het schepencollege van dd. 07/01/2016; 
Gelet op de resultaten van de samenwerking met LiSS in het verleden; 
Gelet op de adviezen van de financiële dienst; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, 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, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes 
Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad keurt de overeenkomst met het Limburgs Steunpunt Straathoekwerk goed en 
machtigt de burgemeester, Mark Vos, en gemeentesecretaris, Guido Vrijens, om de overeenkomst 
met vzw LiSS, Trichterweg 6, 3600 Genk te ondertekenen. 
artikel 2: 
De overeenkomst betreft het ondersteunen van de jeugdwerker in zijn taak als straathoekwerker, voor  
een bedrag van 1.250 euro/jaar. 
artikel 3: 
De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd waarbij de gemeenteraad gemachtigd wordt om de 
overeenkomst tussentijds op te zeggen. 
artikel 4: 
Deze beslissing treedt in werking vanaf 1/1/2016. 
artikel 5: 
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt overhandigd aan de financieel beheerder. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
13. FACULTATIEVE TOELAGE 2016 
 
Ivo Thys: 
Sommige zaken staan reeds jaren vast en toch moet de gemeenteraad elk jaar opnieuw goedkeuren.  
Gelieve een onderscheid te maken tussen contractuele en facultatieve bijdragen en de lijst tegen 
volgend jaar aan te passen. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen onderzoeken welke uitgaven facultatief en welke contractueel zijn en u dit overzicht 
bezorgen. 
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Jo Ruyters: 
Op basis van welke criteria wordt deze lijst opgesteld?  Kan deze jaarlijks aangepast worden 
burgemeester Mark Vos: 
Op basis van aanvragen die binnenkomen en op basis van wat contractueel vastligt.  Deze lijst kan 
jaarlijks aangepast worden. 
 
Jan Peumans: 
Werkt de adviesraad toerisme nog? 
burgemeester Mark Vos: 
De adviesraad toerisme werkt nog maar heeft een saldo van 2.500 euro op de rekening staan dus 
krijgt dit jaar geen subsidies. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 meer bepaald artikel 2 en 42; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 inzake de controle op de toekenning en aanwending van 
sommige toelagen door lokale besturen, inzonderheid art. 3, 4, 7 eerste lid en art. 9 eerste lid; 
Gelet op het verzoek van de plaatselijke verenigingen, instellingen, en/of verenigingen waarvan de 
gemeente lid is, adviesraden voor het bekomen van een gemeentelijke toelage; 
Overwegende dat de nodige kredieten zijn ingeschreven in het budget 2016. 
 
BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, 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, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes 
Coenegrachts 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad kent volgende toelagen toe voor het jaar 2016  : 
 
1. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0739 
Oud-strijders       130,00 euro 
 
2. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0470 
Dierenbescherming    4976,40 euro 
 
3. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64901000/0590 
ERSV      4796,00 euro 
 
4. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0340 
VZW hulpdienst groeven   2.529,60 euro 
 
5. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/61420500/0750 
Speelpleinwerk afdeling Limburg     325,00 euro 
 
6. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0739 
Vereniging Auschwitz       250,00 euro 
 
7. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0739 
Majors for Peace       300,00 euro 
 
8. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0911 
I.G.L.      2982,96 euro 
 
 
9. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0949 
Toelage kind en gezin Riemst      250,00 euro 
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10. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0949 
Palliatieve eenheid de schelp      600,00 euro 
 
11. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0985 
Kom op tegen kanker       600,00 euro 
 
12. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0985 
Palliatieve Limburgse ondersteuningsequipe    600,00 euro 
 
13. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0160 
Toelage comité 11.11.11       600,00 euro 
 
14. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0729 
Betoelaging VZW IJzermonument     400,00 euro 
 
15. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/61420500/0390 
Regionaal landschap Haspengouw  4134,75 euro 
 
16. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0390 
Bond beter leefmilieu       829,00 euro 
 
17. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0349 
Kerkuilengroep Riemst       100,00 euro 
 
18. Registratiesleutel 1419/005/001/001/001/64902500/0349 
Natuurhulpcentrum Opglabbeek      250,00 euro 
 
artikel 2: 
De toelage mag enkel aangewend worden voor het doel waarvoor ze werd aangevraagd. 
 
artikel 3: 
Afschrift van dit besluit over te maken aan de gemeenteontvanger en de financiële dienst. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
14. BUDGETWIJZIGING 2, DIENSTJAAR 2016 
 
Steven Coenegrachts: 
Er werd subsidie aangevraagd voor het museum onder de brug te Vroenhoven maar de gemeente 
heeft dit niet gekregen.  Wat is hiervan het financieel gevolg voor de gemeente? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit museum werd volledig gesubsidieerd door de Scheepvaart en heeft de gemeente niets gekost. 
 
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 budgetten om uitgaven te kunnen doen. 
 
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 
8 stemmen tegen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, 
Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
Budgetwijziging 2 van dienstjaar 2016 en de bijhorende aanpassing van het meerjarenplan zoals blijkt 
uit de bijgevoegde stukken en toelichting worden goedgekeurd. 
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artikel 2: 
De bijkomende wijzigingen ter zitting worden goedgekeurd: 
 
Aankoop ANPR camera’s 
Registratiesleutel: 1419/005/001/001/001/23000000/0400 
Bedrag 2016: 42.951,75 € 
 
Terugbetaling bijdrage Politie (inkomsten moeten met uitgaven gecompenseerd worden) 
Registratiesleutel: 1419/005/001/001/001/74600800/0400 
Bedrag 2016: -406.650,00 € 
 
Registratiesleutel: 1419/005/001/001/001/64900110/0400 
Bedrag 2016:  230.125,59 € 
 
Ondersteuning rode neuzen dag 
Registratiesleutel: 1419/005/001/001/001/64902500/0719 
Bedrag 2016: 600,00 € 
 
Gerechtskosten Dossier Swerts 
Registratiesleutel: 1419/005/001/001/00161420300/0600 
Bedrag 2016: 4.000,00 €  
 
artikel 3: 
Dit besluit wordt verstuurd naar de Vlaamse regering, met afschrift voor de provinciegouverneur. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
15. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Mieke Coenegrachts: 
Namens onze fractie wens ik de nieuwe raadsleden te feliciteren met hun aanstelling en wens ik ze 
veel succes toe. 
 
Davy Renkens: 
De Nederlandse lijnbus tussen Kanne en Maastricht verdwijnt in december.  Zo geraken vooral oudere 
mensen meer geïsoleerd en zal het toerisme afnemen.  Wat gaat de gemeente ondernemen? 
schepen Guy Kersten: 
In Nederlands Limburg wordt het openbaar vervoer uitgebaat door een privé maatschappij en wij 
hebben reeds contact met hen opgenomen.  Zij wensen echter sterk te besparen. Bij De Lijn blijven 
we aandringen om de belbus te versterken in Kanne. 
Wij nemen ook contact op met de stad Maastricht om naar oplossingen voor dit vervoersprobleem te 
zoeken. 
 
Jan Peumans: 
Ik stel voor om contact op te nemen met de TEC.  Er is een lijnbus die van en naar Maastricht rijdt, 
deze kaneventueel rijden via Eben Emael en Kanne. 
schepen Guy Kersten: 
We zullen navragen of dit mogelijk is. 
 
Marc Konings: 
1. Op de gemeentelijke website voor het onderdeel RUP’s staat 2 x “achter de hoven” en op de pagina 
i.v.m. BPA’s staat al vanaf 2013 dat deze zal aangepast worden.  Gelieve deze pagina’s aan te 
passen. 
schepen Marina Pauly: 
De diensten zelf zijn verantwoordelijk voor de gegevens op de website.  We zullen dit doorgeven. 
 
2.Welke inititatieven neemt gemeente i.v.m. toegankelijkheid? 
De gemeente heeft een convenant met een toegankelijksbureau.  Voor alle werken aan openbare 
gebouwen en domeinen wordt advies gevraagd aan dit bureau. 
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Etienne Gielen: 
1.Is er een fiets- en fietspadenbeleid in Riemst?  Maakt Riemst gebruik van provinciale subsidies voor 
FRNW 
schepen Guy Kersten: 
De aanleg van fietspaden langs de gewestwegen is on hold gezet door AWV.  Voor de fietspaden 
langs de gemeentewegen doen we de nodige inspanningen en maken we zoveel mogelijk gebruik van 
bestaande subsidies zoals bv; voor het nieuw aangelegd fietspad tussen Millen en Riemst op de 
colector van de Millerbeek. 
Ons voorstel om het BFFN uit te breiden over de Heukelommerweg werd niet weerhouden. 
 
Jo Ruyters: 
1.Graag een stand van zaken i.v.m. het museum in het parochiaal centrum te Vlijtingen. 
schepen Mathieu Eycken: 
Op dit ogenblik zijn we niet op de hoogte dat er één of ander probleem zou zijn. 
 
2.Graag een stand van zaken i.v.m. de woonbehoeftestudie Riemst. 
schepen Katja Onclin: 
We zijn bezig met de actualisering van de woonbehoeftestudie.  Na de afronding wordt deze 
teruggekoppeld naar de gemeenteraad. 
 
3. Werd aan de Scheepvaart gevraagd om het struikgewas aan het fietspaadje aan de brug te Kanne 
dringend te snoeien?  Ik zou graag een afschrift van dit schrijven ontvangen. 
Burgemeester Mark Vos:: 
Een afschrift wordt u bezorgd. 
 
Dirk Jacobs: 
1.Graag een stand van zaken i.v.m. het museum in de Waterburcht te Millen. 
schepen Christiaan Bamps: 
Dit wordt momenteel herbekeken en de mogelijkheid van een nieuwe bestemming wordt onderzocht. 
 
2.Voor de Eneco Tour heeft de gemeente ter ere van de heer Dumoulin een tekst op de weg 
geschilderd.  Hoe zal de gemeente optreden als dit wordt gedaan door een vereniging? 
burgemeester Mark Vos: 
Riemst is een sportieve gemeente en dit was een ludieke actie om de wielersport te promoten.  Wij 
hebben nog nooit een dergelijke aanvraag van een vereniging ontvangen. 
 
3.Kan de gemeente zorgen voor een 50-tal fluovestjes en signaalborden voor de seingevers van de 
Enecotour, nu moeten deze geleend worden bij plaatselijke wielerverenigingen. 
schepen Christiaan Bamps: 
Dat is een goed idee.  We zullen dit meenemen. 
 
4. Graag een stand van zaken i.v.m. de vernieuwing van de voetbalkantine te Riemst. 
Er is een overleg geweest tussen de gemeente en de club.  De voetbalvereniging moet echter zelf een 
aanvraag indienen bij de gemeente maar wij hebben nog niets ontvangen.  Er is nog geen 
duidelijkheid. 
 
Anita Beusen: 
1.De gedenksteen voor de oudstrijders te Val-Meer is nog steeds niet hersteld.  Dit was beloofd.  Kan 
dit vóór de 11 november-viering? 
schepen Mathieu Eycken: 
De aannemer stelde vast dat de arduinsteen broos geworden is en het daardoor niet mogelijk was 
deze namen van de oud-strijders aan te passen of te verbeteren. Om deze reden hebben we naar een 
alternatief gezocht en besloten om nieuwe arduinplaten te laten maken die dan op de gedenksteen 
bevestigd zullen worden. 
Burgemeester Mark Vos: de namen worden daarin gegraveerd. We zoeken momenteel nog naar een 
manier om die namen beter laten uit te komen. Dit wordt weldra uitgevoerd.  
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2.In de Holstraat te Heukelom is zeer veel sluikverkeer.  Wat doet de gemeente hieraan? 
schepen Guy Kersten: 
Er worden regelmatig controles uitgevoerd en PV’s opgesteld.  Dit blijkt echter een hardnekkig 
probleem, we zullen blijven controles uitvoeren.  Wellicht zal de snelheid ook minderen na de aanleg 
van de geplande wegverhoging ikv erosiebeperkende maatregelen in de Holstraat. . 
 
3. Via het verkeersveiligheidsonderzoek Route 2school worden knelpunten aangegeven en 
oplossingen voorgesteld.  Het parkeren op stoepen ter hoogte van de school te Val-Meer blijft echter 
voortduren en ik zie er nooit politie om hiertegen op te treden.  Graag zou ik een overzicht van het 
laatste jaar ontvangen van waar en wanneer de politie optreedt in de schoolomgevingen. 
burgemeester Mark Vos: 
Elke wijkagent zou in zijn wijk regelmatig moeten controleren aan de scholen.  Ik zal nogmaals 
aandringen om dit te doen. 
schepen Guy Kersten: 
schepen Guy Kersten: 
Wij hebben een overleg gehad met de schooldirecties i.v.m. route 2 school-project, maar de respons 
was zeer laag.  We zullen vanuit het beleid  bij de schooldirecties aandringen om gebruik te maken 
van dit project,om de knelpunten nog beter te inventariseren. 
 
Jan Peumans: 
1.Waarom krijgt de gemeenteraad geen inzicht in de studie over de verkoop van de schoolsite in de 
Tolstraat te Herderen.  Ik vraag een debat hierover in de gemeenteraad.  Welke opdracht heeft het 
college van burgemeester en schepenen gegeven aan het studiebureau? 
 
burgemeester Mark Vos: 
De voorwaarden die werden vastgesteld door de gemeenteraad werden doorgegeven aan het 
studiebureau.  We zullen u de studie bezorgen. 
 
2. Ik heb een voorstel gedaan om het bedrag van de maaltijdcheques van het gemeentepersoneel te 
verhogen.  Graag een stand van zaken. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht bij de begrotingsbespreking.   
 
3.Graag een stand van zaken i.v.m. het beheersplan rond de Tiendeberg. 
schepen Mathieu Eycken: 
Dossier is in opmaak; Natuurpunt heeft overleg met IOED en AOE over de opstart van 
beheersplannen voor Caestert en de Tiendeberg. 
 
4.Komt er een nieuwe omgevingsanalyse?  Gelieve de vragenlijst in te perken. 
schepen Marina Pauly.   
Dit wordt onderzocht.  Indien we de vragen inperken krijgen we inderdaad een grotere respons, maar 
de kwaliteit moet voldoende blijven. 
 
Jan Noelmans: 
1.Wanneer worden de stoepen in de Kruisherenstraat te Herderen aangelegd? 
schepen Guy Kersten: 
Eerst worden de stoepen aangelegd in de Iers Kruisstraat te Lafelt, daarna volgt de aanleg van de 
stoepen in de Kruisherenstraat. 
 
2.Graag een stand van zaken i.v.m. de aanleg van het kerkplein en omgeving te Membruggen. 
burgemeester Mark Vos: 
De aannemer zou vorige week woensdag starten met de werken.  We verwachten de start der werken 
eerstdaags. 
 
3.Graag een stand van zaken betreffende What’s App en SDNA 
burgemeester Mark Vos: 
What’s App wordt verder uitgewerkt op niveau van de politiezone.  Het SDNA-project wordt niet verder 
uitgewerkt omdat de politiezone van oordeel is dat het te duur is en te weinig opbrengt. 
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4.Graag een stand van zaken i.v.m. de verplichte up dating van de verkeersborden. 
schepen Guy Kersten: 
De verkeersbordendatabank is een initiatief van Mobiel Vlaanderen, maar de online applicatie is vaak 
heel moeilijk toegankelijk en bijzonder tijdrovend, Riemst moet de gegevens enkel aanvullen en dat 
gebeurt in de mate van het mogelijke.  De gemeente is bovendien bezig met een eigen registratie van 
al de verkeersborden op het Riemster grondgebied in GIS 
 
Steven Coenegrachts: 
1. Is er al info over de BTW op de kunstgrasvelden?  In welk materiaal werden deze uitgevoerd? Was 
er een alternatief? 
schepen Christiaan Bamps: 
De eventuele recuperatie van de  BTW wordt nog onderzocht.  Volgende week is er een overleg.   
Onze kunstgrasvelden zijn aangelegd conform de Fifa ** (2 sterren). De kunststofgrasmat is ingevuld 
met zand (gehydroklasseerd, gedroogd rond kwartszand) en rubbergranulaat. 
Deze rubbergranulaat bevat geen opvulstof en bestaat uit SBR rubber afgeleverd met een 
milieucertificaat. 
De sportdienst heeft vorig week getracht telefonisch contact op te nemen met de firma Lesuco Nv., 
maar niemand was bereikbaar.  Bijgevolg werd een mail verstuurd naar health.fgov.be.  De vraag is in 
behandeling en wij wachten op een antwoord. 
Op Vlaams niveau heeft Minister Muyters een onderzoek gestart: “ik neem dit ernstig en heb de 
administratie gevraagd om samen met alle betrokkenen te onderzoeken of er bij ons (Vlaanderen) ook 
een probleem kan zijn!” 
Toxicoloog Jan Tygaat verklaarde aan Sporza het volgende: “ik vind het een goed idee om de zaak 
grondig te onderzoeken, maar we moeten geen paniekvoetbal spelen. De kunststoffen komen ook in 
andere dagdagelijkse producten voor zoals tuinhandschoenen, fopspenen of rubberen laarzen.” 
Alles zit dus nog in een onderzoeksfase en het zal wachten zijn op de resultaten hiervan. 
 
2. De Bidule werd aangekocht met de bedoeling dit pand in te richten als opvanghuis voor 
vluchtelingen.  Er zijn echter geen asielzoekers in het pand.  Is de investering toch gebeurd en wat zijn 
de kosten hiervoor? 
schepen Katja Onclin: 
Door een wijziging van het federaal spreidingsplan zijn er geen extra asielzoekers aan Riemst 
toegewezen.  Het pand is ingericht en werd reeds verschillende keren gebruikt als noodwoning voor 
crisisopvang  
burgemeester Mark Vos: 
Het OCMW betaalde de materialen voor de inrichting en de gemeente voerde de werken uit.   
 
Ludwig Stevens: 
1.Een inwoner van Herderen vraagt mij te melden dat de aanpassing aan het wegdek in de Sint-
Jansstraat van de bakker richting muziekzaal te steil is en auto’s kan beschadigen. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
 
2. Normaal ontvangt een socio-culturele vereniging in onze gemeente voor 30 september een 
aanvraagformulier voor zijn werkingstoelage.  De vereniging Eminent heeft dit tot op heden nog niet 
ontvangen.  Is de procedure gewijzigd? 
schepen Marina Pauly: 
De procedure is niet gewijzigd.  We zullen dit onderzoeken. 
 
Ivo Thys: 
1.Graag een stand van zaken i.v.m. de Paenhuishoeve.  Welke bestemming wordt hieraan gegeven?  
burgemeester Mark Vos: 
Dit is nog in onderzoek. 
Ivo Thys: 
Ik stel voor om een gemeentelijke aankooppremie voor monumenten te voorzien zodat dit pand 
behouden blijft en onderhouden wordt.  Daarnaast wil ik opmerken dat als de gemeente een boerderij 
of monument wil kopen dit best eerst in de buurt van de Waterburcht doet. 
 
 
 



notulen gemeenteraad dd. 10.10.2016 – p.18 
 

 
2.Het schepencollege wil de Info-Plus en 3770 aanpassen. Ik vind het geen goed idee dat 
verenigingen hun activiteiten niet meer mogen aankondigen via deze kanalen, zij hebben meestal 
geen andere mogelijkheid.  Daarnaast stel ik voor om de foto’s van de leden van het schepencollege 
weg te laten en een rubriek te voorzien voor de leden van de oppositie. 
 
3.Slechts 20% van de genodigden nam deel aan de Gezinsdag.  Om de opkomst te verhogen stel ik 
voor om dit te organiseren in de dorpen zelf ter gelegenheid van een of andere activiteit. 
schepen Marina Pauly: 
Een opkomst van 20% van de genodigden van dit soort activiteit ligt boven het provinciaal gemiddelde 
en is dus niet slecht.  Het is de bedoeling om jonge gezinnen bij elkaar te brengen en met elkaar 
kennis te laten maken.  Volgend jaar zal deze activiteit plaats vinden in het Huis van het Kind.  Zo 
kunnen deze jonge gezinnen ook kennis maken met gezinsondersteunende diensten in Riemst. 
 
4.Graag een stand van zaken i.v.m. de inname van de trage wegen te Membruggen. 
schepen Guy Kersten: 
Dit wordt onderzocht, maar vraagt een grondige studie.  Ons uitgangspunt is om functionele trage 
wegen te benoemen en het net eventueel uit te breiden. 
Ivo Thys: 
Sommige staan reeds op kaart en moeten behouden en onderhouden blijven.  Gelieve hier juridisch 
werk van te maken. 
burgemeester Mark Vos: 
Het probleem is gekend.  De mobiliteits-,politie- en milieudienst zijn ermee bezig. 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
16. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 10.10.2016  toegevoegd. 
 
Verbod van vuurwerk en wedstrijden met landbouw-tractoren en vrachtwagens in de gemeente Riemst 
 
Dit verbod behelst een wijziging van de 
POLITIEVERORDENING IN VERBAND MET DE OPENBARE ORDE,  ZEDEN, RUST, VEILIGHEID, 
REINHEID, GEZONDHEID EN HINDERLIJKE INRICHTINGEN 
 
VUURWERK 
motivatie 
- In het bovenvermelde verordening staan volgende vermeldingen i.v.m. vuurwerk: : 
 
feestvuurwerk: 
vuurwerk zoals gedefinieerd in artikel 2 van het ministerieel besluit van 3 februari 2000 tot vaststelling 
van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren; 
 
artikel 20: 
Het afsteken van feestvuurwerk, knalbussen, voetzoekers en rookbussen is enkel toegelaten: 
• op nieuwjaarsnacht: 
van 31 december om 23.30 u. tot 1 januari om 01.00 u. van het daaropvolgende jaar; 
• op andere dagen in het jaar: 
mits vergunning van het college van burgemeester en schepenen en met inachtneming van de 
voorschriften zoals bepaald in de artikelen 4 en 5 van deze politieverordening, inzonderheid het begin- 
en eindtijdstip van het vuurwerk. 
De nodige veiligheidsmaatregelen voor gebruikers en omwonenden dienen in acht genomen te 
worden door de initiatiefnemers. 
 
-Te pas en vooral te onpas wordt er bij feestelijkheden vuurwerk afgestoken, al dan niet met een 
vergunning van het college van Burgemeester en Schepenen.  
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- Het is een ongezonde traditie die in stand wordt gehouden door de individuele genoegdoening als 
surrogaat van het "vuurke stoken" van de jeugdjaren. Vaders kopen vuurwerk onder het mom van "'t Is 
voor de klein mannen".  
- vuurwerk is duur - sommige mensen kunnen het zich niet veroorloven - gevaarlijk, vervuilend en 
hinderlijk. Aangenaam voor de gebruiker, maar storend voor omwonenden en dieren. 
- Wetenschappelijk is bewezen dat het afsteken van vuurwerk de lucht vervuilt, vooral met fijn stof en 
zware metalen in bodem en water. 
- Vuurwerk zorgt ook voor bodem- en watervervuiling. Dat komt door het fijn stof dat neerdaalt en door 
onverbrande vuurwerkresten. Boosdoeners zijn de zware ZEER GIFTIGE  metalen in vuurwerk: 
barium, antimoon en strontium, cadmium en perchloraat die schadelijk zijn voor de gezondheid van 
mens en dier. Het aanwezige koper is in hoge concentraties giftig voor dieren die in het water leven, 
en schadelijk voor planten. Gaandeweg verplaatst de vervuiling van zware metalen zich naar het 
oppervlaktewater. Via deze weg levert vuurwerk een forse bijdrage aan de ophoping van zware 
metalen in het milieu. Die zware metalen kunnen niet worden afgebroken door biologische processen 
en blijven dus het milieu vervuilen. Voor koper worden de milieunormen in het water overschreden. 
Vuurwerk draagt daaraan bij: ongeveer achttien procent van al het koper in het oppervlaktewater komt 
uit vuurwerk. 
- Vuurwerk is een aanslag op de volksgezondheid. In het algemeen door de smog en in concrete 
gevallen door de vuurwerkongelukken die plaatsvinden. Vaak betreft dit in het laatste geval 
omstanders. Oogartsen en oorartsen waarschuwen niet voor niets.   In Nederland vallen  600 tot 700 
vuurwerkslachtoffers per jaar. .Naast brandwonden zien kinderartsen ook veel astma-aanvallen door 
fijnstof uit het vuurwerk. 
- vergeten we hierbij niet het dierenleed dat wordt veroorzaakt door vuurwerk. Meestal gaat het om 
dieren in paniek,  sommige dieren raken zo getraumatiseerd dat ze er het leven bij inschieten.  Hun 
oren zijn gevoeliger dan die van de mens en het bezorgt honden en katten en andere huisdieren angst 
en stress. De dieren denken dat er gevaar dreigt, verwarren vuurwerk met onweer en worden bang. 
 
- Het maatschappelijk draagvlak voor vuurwerk komt meer en meer ter discussie. Dat wijst toch op 
een belangrijke mentaliteitswijziging. Binnen een aantal jaren komt er - zoals de productie en gebruik 
van asbesthoudende materialen - een algemeen verbod op het afschieten van vuurwerk, wanneer en 
waar dan ook. 
 
TRACTOR EN VRACHTWAGENWEDSTRIJDEN. 
Op zondag 2 oktober had er in Vlijtingen een tractoren-  en vrachtwagenwedstrijd plaats. Wie kan een 
last het verst voort trekken?  In de regio rond Riemst werd deze activiteit reeds op 21 september  
aangekondigd.   Nochtans werd de vergunning pas gegeven door het schepencollege van Riemst 
op......   
 
Ook hier is sprake van ernstige milieuvervuiling door uitlaatgassen van overbelaste tractoren en 
vrachtwagens. Bijgevoegde foto is een weergaven van het meerdere uren durende "spektakel". Wat is 
het draagvlak van een dergelijk spektakel? Vergeten we vooral niet dat dit spektakel  wordt 
bijgewoond door jonge gezinnen met kinderen.  
- Heel wat landbouwers uit Riemst en de regio nemen deel aan deze trekker-trek-activiteit.  
- Dergelijke initiatieven zij een aantasting van het imago van de landbouw. Kan de sector zich dat 
veroorloven nu deze  toch al zwaar onder druk staat wegens medeverantwoordelijk voor 
wateroverlast, gebruik van gewasbeschermers,..... 
Er werd blijkbaar ook geen advies gevraagd aan de landbouwraad. 
 
BESLUIT: 
artikel 1 :  
De gemeenteraad is principieel akkoord met het verbod van vuurwerk en wedstrijden met 
landbouwtractoren en vrachtwagens in de gemeente Riemst. 
artikel 2 :  
De burgemeester zal als afgevaardigde in het politiecollege dit besluit voorleggen aan zijn collega's 
van Bilzen en Hoeselt om binnen de ganse  politiezone dezelfde besluiten 
artikel 3 ::  
Na het akkoord van de beide andere gemeenteraden van de politiezone, wordt de aanpassing van het 
hinderreglement  ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.  
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schepen Christiaan Bamps: 
Ik wil wijzen op een beslissing van het schepencollege van 22.10.2009 waarin wordt besloten om 
vuurwerk in een bepaalde periode van het jaar toe te laten.  Dit vuurwerk voldoet aan strengen 
normen.  We ontvangen per jaar slechts een 3-tal aanvragen.   
Het schepencollege stelt voor om tegen dit voorstel te stemmen. 
 
Anja Slangen: 
Ik stel voor dat u eens komt kijken naar het vuurwerk of het haanslaan en alzo kunt zien hoe mooie 
tradities in stand worden gehouden. 
 
BESLUIT: 1 stem voor: Ivo Thys 
24 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, 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, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 22.30 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
 
 
Guido Vrijens 
gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 


