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Vergadering gemeenteraad van 12/09/2016. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 
schepenen 
Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, 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, raadsleden 
Guido Vrijens, gemeentesecretaris 
 

 
Laat zich verontschuldigen:  
Gerard Stratermans, raadslid 
 

 

 
 
Vragen vanuit het publiek: 
De heer Jans en Stevens inwoners van de Albertlaan te Herderen wensen hun bezorgdheid uit te 
drukken i.v.m. het overstromingsgevaar in de omgeving van de oude Romeinse weg   De Albertlaan 
bevindt zich in het laagste dal van Herderen en het water komt vanuit verschillende richtingen 
onderaan in de Albertlaan bijeen.  Zij vragen dan ook dringend een oplossing voor dit probleem. 
Ze vinden het niet kunnen dat de gemeente een bouwvergunning aflevert voor 2 verkavelingen die 
zich in dit overstromingsgebied bevinden.  Dit zal voor de bewoners van de Albertlaan de 
wateroverlast enkel nog verhogen en zij voelen hun veiligheid bedreigd.  Daarnaast is de breedte van 
de Romeinse weg niet voldoende voor een veilig verkeer te garanderen.  Deze breedte is trouwens 
verkeerd opgemeten en wij kunnen dat bewijzen met met een akte uit 1934.  Hieruit blijkt dat 2m25 
onterecht van de openbare weg werd afgenomen.  De gemeente leverde een verkeerd plan af waarop 
niet de juiste grenzen stonden aangegeven.  Vandaar dat wij beroep hebben ingediend tegen de 
verkavelingsaanvraag.  We hebben dit trachten te bespreken met het schepencollege, maar kregen 
geen gehoor.  Ondertussen hebben wij een petitie ingediend met 206 handtekeningen en vragen wij 
nogmaals om te stoppen met procederen. 
burgemeester Mark Vos: 
De wateroverlast in deze buurt is inderdaad een probleem dat wij trachten op te lossen.  Er wordt een 
wachtbekken aangelegd tussen Milen en Herderen wij onderzoeken bijkomende maatregelen voor de 
akkers te Val-Meer. 
De beide verkavelingsaanvragen zijn goedgekeurd nadat wij een tegenexpertise hebben laten 
uitvoeren die hetzelfde resultaat opleverde en nadat wij een positieve watertoets van de Provincie 
hebben ontvangen waaruit duidelijk blijkt dat dit geen overstromingsgebied betreft.  Wij hebben wel de 
vereiste toegevoegd om de ophopingen achter de villa Eycken weg te werken.  De gemeente ging niet 
in op de vraag om een minnelijke schikking aan te gaan omdat wij handelen in het openbaar belang 
en de rechtbank een onpartijdige uitspraak willen laten doen. 
Wat de breedte van de weg betreft zijn wij aan het onderzoeken om die eventueel te verbreden, de 
aanleg van een fietspad behoort echter niet tot de mogelijkheid daar we ons bevinden in een 
dorpskern en daar worden geen fietspaden aangelegd. 
We zullen de ondertekenaars van de petitie ons antwoord bezorgen. 
 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering samengeroepen 
ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter dd. 02.09.2016. 
De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Ivo Thys, de stemmingen worden volgens 
loting aangevat door de heer Davy Renkens. 
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Op vraag van burgemeester Mark Vos worden volgende punten bij hoogdringendheid toegevoegd aan 
de agenda: 
“Aktename ontslag raadslid Ronnie Oosterbosch en aanstelling van opvolgend raadslid Etienne 
Gielen” 
“Procesverbaal eedaflegging” 
“Vaststelling rangorde gemeenteraadsleden” 
 
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 RONNIE OOSTERBOSCH EN AANSTELLING VAN 

OPVOLGEND RAADSLID ETIENNE GIELEN. 
 
Gelet op het schrijven van  de heer Ronnie Oosterbosch dd. 02.09.2016 waarbij deze ontslag neemt 
als gemeenteraadslid; 
Overwegende dat mevrouw Suzy Witters, 1ste opvolger van de lijst van de ontslagnemer, afstand doet 
van haar mandaat. 
Overwegende dat de heer Etienne Gielen, 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, Veerle Wouters, 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 en Etienne Gielen 
 
artikel 1: 
De raad neemt akte van het ontslag van de heer Ronnie Oosterbosch als gemeenteraadslid. 
artikel 2: 
De heer Etienne Gielen 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 Etienne Gielen te installeren als gemeenteraadslid nadat hij de eed heeft afgelegd. 
artikel 4: 
De heer Etienne Gielen zal het mandaat beëindigen van de heer Ronnie Oosterbosch. 
artikel 5: 
De heer Etienne Gielen zal op de laatste plaats voorkomen in de orde van voorrang op de 
voorrangslijst van de gemeenteraad.  
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
2. PROCESVERBAAL EEDAFLEGGING 
 
Het proces-verbaal van de eedaflegging en aanstelling van het opvolgend gemeenteraadslid Etienne 
Gielen,die door de gemeenteraad van 12.09.2016 werd verkozen als opvolger van het ontslagnemend 
gemeenteraadslid Ronnie Oosterbosch, wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad kennis te nemen. 
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BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, 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 en Etienne Gielen 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
3. VASTSTELLING RANGORDE GEMEENTERAADSRAADSLEDEN 
 
Gelet op artikel 8 § 4 tweede lid en artikel 50 van het gemeentedecreet; 
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, Veerle Wouters, 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 en Etienne Gielen 
 
artikel 1: 
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt als volgt bepaald: 
 
Naam en voornaam  Datum indiensttreding aantal stemmen   geboortedatum 
van de raadsleden    gemeenteraads- 

verkiezing  dd. 
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 
Stratermans Gerard 01/01/1995  738    14.06.1957 
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 
Wouters Veerle  01/01/2001  607    02.06.1974  
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 
 
artikel 2: 
De gemeenteraad keurt de voorgestelde rangorde van de gemeenteraadsleden goed. 
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Interne zaken - Dienst Secretariaat 
4. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 04.07.2016. 
 
Het verslag lag ter inzage. 
Er waren geen bemerkingen. 
 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit 
voorstel. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, 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 en Etienne Gielen 
 
 
Facilitaire diensten - Technische Dienst 
5. GROEVEN STABILISATIES 
 
Ivo Thys: 
Indien de gemeente het openbaar domein opvult is het huis gestabiliseerd en moet de privé-eigenaar 
geen bijkomende opvullingen meer uitvoeren. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is niet altijd het geval, vandaar dat werd beslist om het principe van de 45° te blijven hanteren. 
 
Ludwig Stevens: 
Waarom heeft de gemeente in Zussen vorig jaar een gedeelte van een privé domein gestabiliseerd?   
burgemeester Mark Vos: 
Omdat er gevaar was voor het instorten van de openbare weg. 
 
Steven Coenegrachts: 
1.Er zijn voor dit project geen budgetten voorzien. 
burgemeester Mark Vos: 
Er is jaarlijks een noodbudget van 50.000 euro voorzien in de begroting.  Indien nodig kan dit bedrag 
gewijzigd worden.  We willen nu een oplossing bieden aan een aantal precaire situaties. 
 
2.Dit voorstel is geen structurele oplossing. 
burgemeester Mark Vos: 
Wij willen op deze manier concrete vragen van privé eigenaars beantwoorden om zo te komen tot een 
opvulling van het openbaar domein   
 
Jan Peumans: 
Moet er altijd een relatie zijn tussen het privé- en het openbaar domein? 
burgemeester Mark Vos: 
Zo niet moet de eigenaar zelf al de kosten dragen. 
 
Ivo Thys: 
Mag er op het oude voetbalveld van Zussen gebouwd worden? 
burgemeester Mark Vos: 
Neen, er is een instorting geweest en we kunnen in de ondergrond niet controleren wat zich onder die 
instorting bevindt omdat de toegang versperd is. 
 
Jo Ruyters: 
Ik stel voor om een inventaris en een planning op te stellen van de plekken die kunnen instorten. 
burgemeester Mark Vos: 
De inventaris is er al en een plan wordt opgesteld.  We wachten op mogelijke subsidies. 
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Etienne Gielen: 
Er bestaat heel wat onzekerheid bij de bewoners.  Kunnen de eigenaars in de buurt van de opvulling 
geïnformeerd worden? 
burgemeester Mark Vos: 
Vorig jaar is er een infoavond geweest en de meeste eigenaars zijn op de hoogte van het advies van 
het studiebureau.  We kunnen, indien dit nodig is, opnieuw een info-moment organiseren. 
 
Jan Peumans: 
1.Het bestuur heeft van 2 eigenaars een vraag ontvangen en hen een voorstel gedaan.  Het lijkt mij 
ook beter de andere eigenaars op de hoogte te brengen van de mogelijkheden. 
burgemeester Mark Vos: 
Wij geven sowieso bij iedere bouwvergunning een advies mee.  We kunnen voor de eigenaars ook 
een informatiemoment organiseren. 
 
2. Wat als het openbaar domein stabiel is en het privédomein niet? 
burgemeester Mark Vos: 
Dan moet de eigenaar zelf zorgen voor de opvulling. 
 
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 artikel 552 van het Burgerlijk Wetboek dat stelt: ‘’de eigendom van de grond bevat in zich de 
eigendom van hetgeen op en onder de grond is’’. 
Gelet op artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet dat stelt dat de burgemeester verantwoordelijk is 
voor de openbare veiligheid; 
Gelet op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek dat stelt dat de gemeente aangesproken kan worden 
op grond van de theorie van de abnormale burenhinder, als eigenaar van groeven gelegen onder haar 
openbaar domein; 
Gelet op artikel 1382 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek dat stelt dat de gemeente aansprakelijk kan 
worden gesteld indien schade op privaat eigendom is veroorzaakt door een gebrek op openbaar 
domein; 
Gelet op de nodige kredieten die zijn voorzien in het investeringsbudget van 2016 onder 
registratiesleutel 22800000–0340, actie 1419/005/001/001/001; 
Overwegende dat er een complexe groevenproblematiek bestaat in de gemeente; 
Overwegende dat een bovengrondse eigenaar ook eigenaar is van de ondergrond; 
Overwegende dat een privé eigenaar zelf verantwoordelijk is voor de stabiliteit van de ondergrond op 
zijn privé eigendom; 
Overwegende dat de openbare veiligheid gegarandeerd moet worden, de gemeente een 
veiligheidsmarge in acht moet nemen bij een stabilisatie; 
Overwegende dat privé personen onderling ook een veiligheidsmarge moeten respecteren; 
Overwegende dat een standpunt vanuit de gemeente noodzakelijk is m.b.t. het stabiliseren van de 
ondergrond op het aangelegen openbaar domein wanneer een privaat eigenaar besluit om zijn 
ondergrond te stabiliseren. 
Overwegende dat de gemeente geen rol speelt wanneer er een onenigheid is tussen twee of meer 
privaat eigenaren, met betrekking tot stabilisatie werkzaamheden in het kader van de veiligheidsmarge 
onder het eigendom van een andere privaat eigenaar. 
Overwegende dat wanneer de gemeente een stabilisatie van het openbaar domein nodig acht, er 
contact wordt opgenomen met omliggende privaat eigenaars die dan ervoor kunnen kiezen om de 
ondergrond te stabiliseren van hun privé eigendom op hun kosten. 
Overwegende dat de privaat eigenaar aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade, 
indien een privaat eigenaar weigert dat de gemeente stabilisatie werkzaamheden uitvoert op privaat 
eigendom, in het kader van de veiligheidsmarge van het openbaar domein. 
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BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, 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 en Etienne Gielen 
 
artikel 1:  
De gemeente zal enkel het naastgelegen openbaar domein mee stabiliseren indien een privaat 
eigenaar besluit om zijn/haar deel van de ondergrond te stabiliseren. 
 
artikel 2:  
De kosten voor het stabiliseren van de veiligheidsmarge behorende bij het openbaar domein komen 
volledig voor rekening van de gemeente. 
 
artikel 3:  
Indien de openbare veiligheid in het gedrang is op openbaar domein, zal de gemeente op eigen 
initiatief na overleg met privé eigenaren en op kosten van de gemeente de ondergrond op openbaar 
domein stabiliseren inclusief veiligheidsmarge, tenzij de privé eigenaar zich hiertegen verzet. 
 
artikel 4: 
Indien de openbare veiligheid in het gedrang is op privaat eigendom, zal de gemeente het privaat 
eigendom afsluiten en/of onbewoonbaar verklaren. 
 
artikel 5:  
De gemeenschappelijke kosten (bijvoorbeeld van de pomp of het boren), gemaakt bij een 
gezamenlijke stabilisatie van de ondergrond, door gemeente en privaat eigenaren, worden evenredig 
(naar volume) verdeeld tussen de betrokken partijen. 
 
artikel 6:  
Om praktische redenen en veiligheidsredenen mag worden afgeweken van voorafgaande, indien een 
deel van een gangenstelsel onbereikbaar wordt ten gevolge van stabilisatie werkzaamheden door 
gemeente en privaat partijen.  
 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
6. SIGNALISATIE MERGELWEG IN KADER VAN NIEUWE REGELING IN SAMENWERKING 

MET STAD MAASTRICHT 
 
Ivo Thys: 
Dit is een voorstel van Groen links, mijn zusterpartij uit Maastricht. 
 
Etienne Gielen: 
Ik zelf ben een fervent fietser en kom hier regelmatig.  Het verkeersreglement wordt niet nageleefd op 
deze weg.  Er is druk en snel verkeer.  Indien er een fietsstraat wordt ingericht betekent dit dat de 
fietser het ganse wegdek mag gebruiken, gelieve hierrond duidelijke en goede afspraken te maken. 
schepen Guy Kersten: 
De handhaving van het reglement gebeurt door Maastricht.  We zullen dit meenemen in de 
gesprekken met Maastricht. 
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet ;  
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op 
artikel 6, § 1, X; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, met latere wijzigingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de bekendmaking en inwerkingtreding van 
reglementen en verordeningen, het artikel 250 betreffende de uitoefening van het toezicht van de 
Vlaamse Overheid op de uitvaardiging van aanvullende reglementen over het wegverkeer, met latere 
wijzigingen;  
Gelet op de wet van 10 januari 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 
weg, teneinde de fietsstraat te verankeren in het verkeersreglement, BS 3 februari 2012; 
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Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16 maart 1968; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, KB 1 december 1975, zoals tot op 
heden gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 
verkeerstekens; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van 
de leden van de Vlaamse Regering gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 en 
4 december 2009, 6 juli 2010 en 7 juli 2010, 24 september 2010 en 19 november 2010; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, MB 11 oktober 1976; 
Gelet op het dienstorder MOB/MIN/2010/01 van 11 januari 2010; 
Overwegende de vraag van de stad Maastricht en het hierbijhorende overleg om tot deze oplossing te 
komen; 
Overwegende de impact op het verkeer van deze maatregel; 
Overwegende de omrij factor voor de weggebruikers van zaterdag 12 uur tot zondag 21 uur; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, 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 en Etienne Gielen 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad gaat akkoord met de vraag van de stad Maastricht om van de Mergelweg een 
fietsstraat te maken. De eerdere beslissingen betreffende de beperking van de toegang voor het 
gemotoriseerde verkeer van zaterdag 12 uur tot en met zondag 21 uur blijft behouden. Evenals de 
snelheidsbeperking tot 30 km/u. 
artikel 2: 
Om de nieuwe schikkingen uit artikel 1 aan te geven zullen verkeersborden F 111 geplaatst worden. 
artikel 3:  
Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet. 
artikel 4: 
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente. 
artikel 5: 
Deze verordening wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van Limburg voor 
vermelding in het bestuursmemoriaal. 
artikel 6: 
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveilighed 
van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 
 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
7. AANPASSING BELASTINGREGLEMENT ANDER GEBRUIK VAN HET OPENBAAR 

DOMEIN 
 
Steven Coenegrachts: 
1.Wat gebeurt er als mensen het openbaar domein innemen zonder dit aan te vragen? 
burgemeester Mark Vos: 
De wijkagenten controleren dit. Indien blijkt dat er geen aanvraag is ingediend, wordt achteraf een 
factuur gestuurd. 
 
2.Wat gebeurt met hekkens rond bepaalde panden?  Wordt hiervoor een factuur gestuurd naar de 
eigenaar? 
burgemeester Mark Vos: 
Sommige hekken zijn van de privé eigenaar, sommige werden omwille van veiligheidsredenen 
geplaatst door de gemeente.  De hekken die door de gemeente worden geplaatst worden 
gefactureerd aan de eigenaar.  De bedoeling is om de hekken zo snel als mogelijk weer te kunnen 
verwijderen. 
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Jan Peumans: 
1.De opbrengst van deze belasting is minimaal.  Moet er ook betaald worden indien er containers op 
het openbaar domein worden geplaatst? 
burgemeester Mark Vos: 
Hiervoor dient men te betalen vanaf de 2de dag van ingebruikname. 
 
2. Gelieve mij een overzicht van de verzonden en geïnde facturen i.v.m. de inname van het openbaar 
domein te bezorgen. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen u die lijst bezorgen. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd; 
Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Overwegende dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de innames van het openbaar 
domein door terrassen en de andere innames; 
Overwegende dat we vanaf heden gaan belasten vanaf de tweede dag van de ingebruikname, worden 
terrassen, kermissen en activiteiten georganiseerd door Riemsterse verenigingen opgenomen onder 
de vrijstellingen in artikel 4 en zijn ze de belasting dus niet verschuldigd; 
Overwegende dat de personen die onderworpen zijn aan de belasting schriftelijk moeten melden aan 
de gemeenteambtenaar bij wie ze hun aangifte hebben ingediend dat de inname vroeger wordt 
verwijderd dan op de aangifte vermeld staat. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, 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 en Etienne Gielen 
 
artikel 1: 
Vanaf heden en voor een termijn die eindigt op 31 december 2019 wordt een belasting geheven op de 
inname van de openbare weg, stoepen, bermen of eender welk deel van het openbaar domein door 
tenten, stoelen, tafels, banken, machines, aanhangwagens, schutsels rondom bouwwerken of 
materialen, stellingen, containers, betonbakken, materialen, werktuigen, kranen of hoogtewerkers of 
welk voorwerp ook. 
artikel 2: 
Het besluit van de gemeenteraad van 10 juni 2013 wordt opgeheven. 
artikel 3: 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen die de openbare ruimte innemen 
artikel 4: 
De belasting wordt vastgesteld op: 
- 0,50 euro/m²/dag voor elke andere ingebruikname van het openbaar domein, te rekenen vanaf de 
tweede dag van de ingebruikname. Voor de berekening van de belasting wordt de oppervlakte 
genomen, zijnde de rechthoek welke fictief rond het voorwerp of de groep voorwerpen, die het 
openbaar domein bezetten, kan getrokken worden. Hierbij moet rekening worden gehouden met de 
ruimte die nodig is om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen.  
artikel 5: 
De belastingsplichtige is ertoe gehouden ten laatste 5 werkdagen voor innamen van maximum 2 
parkeerplaatsen of 24 m² inname en 10 werkdagen voor een grotere innamen van het openbaar 
domein, de aanvraag in te dienen bij de politiezone of bij het gemeentebestuur Riemst. 
artikel 6: 
De belastingsplichtige dient de aanvraag te doen via bijgevoegd document dat onafscheidelijk deel 
uitmaakt van dit besluit. Een aanvraag is enkel geldig indien het bijgevoegd document door de 
aanvrager ondertekend is. 
artikel 7: 
De belastingsplichtige draagt zelf de verantwoordelijkheid om schriftelijk melding te doen bij de dienst 
mobiliteit van de gemeente Riemst indien de inname minder lang is dan aangevraagd.  
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artikel 8: 
De belasting is niet verschuldigd voor: 
- De innemingen voor toegelaten werken van openbaar nut; 
- De innemingen voor het uitstellen van koopwaren tengevolge van de braderieën en tijdens markten 
en in de (handels)straten; 
- De innemingen voor jaarlijkse rommelmarkten; 
- De voorlopige neerlegging van materialen of voorwerpen die binnen de twaalf uren zijn weggeruimd; 
- Oprichten of verbouwen van woongelegenheden door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of door 
haar gewestelijke en/of plaatselijke bouwmaatschappijen; 
- Het afzetten van het openbaar domein door middel van nadarhekken omwille van 
veiligheidsoverwegingen niet voortkomend uit natuurlijke of rechtspersonen; 
- Kermissen; 
- Activiteiten georganiseerd door Riemsterse verenigingen 
- terrassen 
artikel 9: 
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 30 juni van het jaar dat 
volgt op het aanslagjaar. 
artikel 10: 
De personen die onderworpen zijn aan de belasting zijn verplicht voordat ze het openbaar domein in 
gebruik nemen, een schriftelijke aangifte in te dienen bij de dienst mobiliteit of bij Politie Bilzen. 
De aangifte vermeldt de ingebruik genomen oppervlakte, adres van aanvrager, adres van inname 
openbaar domein, de duur en een situatieschets. 
Er wordt een ontvangstbewijs van deze aangifte afgeleverd, dit bewijs moet vertoond worden bij elke 
vordering van de gemeenteambtenaren. 
Indien de inname vroeger wordt verwijderd dan op de aangifte vermeld staat, dienen de personen die 
onderworpen zijn aan de belasting dit schriftelijk te melden bij de gemeenteambtenaar bij wie ze hun 
aangifte hebben ingediend. 
artikel 11: 
Bij gebrek aan aangifte binnen de in de artikel 6 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige 
of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden 
ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het 
college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de 
motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd 
evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen te rekenen van de derde werkdag die 
volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 
artikel 12: 
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50% van de verschuldigde belasting. 
Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd. 
artikel 13: 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
artikel 14: 
De belastingen worden door de financieel beheerder van de gemeente ingevorderd volgens de 
beschikkingen voorzien in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd. 
artikel 15: 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of 
een administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij  het college van burgemeester of 
schepenen, dat handelt als administratieve overheid. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van 
verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, vermeldt dit 
uitdrukkelijk in het bezwaarschrift. In voorkomend geval zal hij uitgenodigd worden op een hoorzitting. 
Het college van burgemeester en schepenen of het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst, stuurt 
schriftelijk of via duurzame drager binnen vijftien kalenderdagen na de verzending of de indiening van 
het bezwaarschrift een ontvangstmelding naar de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger. 



notulen gemeenteraad dd. 12.09.2016 – p. 10 
 

 
artikel 16: 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
8. GOEDKEURING PLANNEN EN BESTEK ELDERENWEG 
 
Ivo Thys: 
1.Ik heb gevraagd om de bewoners te informeren over deze plannen en dat is niet gebeurd.  Het 
poorteffect t.h.v. het voetbalveld ontbreekt en de chicanes zijn gevaarlijk voor de fietsers.  Vandaar dat 
ik mij onthoud bij de stemming over dit punt. 
burgemeester Mark Vos: 
Er is een infovergadering gepland op 21 september a.s. 
schepen Guy Kersten: 
Er zijn geen chicanes wel asverschuivingen om de snelheid op sommige plaatsen af te remmen. 
Ivo Thys: 
Fietsers in beide richtingen toelaten lijkt mij veiliger. 
burgemeester Mark Vos: 
De veiligheid van de fietsers wordt gegarandeerd door de rode slamlaag en de wegversmalling. 
 
Jan Peumans: 
1.Er waren veel bijlagen gekoppeld aan dit punt en deze bijlagen werden niet benoemd.  Gelieve in de 
toekomst de bijlagen te benoemen om de leesbaarheid te bevorderen. 
burgemeester Mark Vos: 
Wij zullen dit doorgeven aan de diensten. 
 
2.Wat gebeurt met de bomen? 
burgemeester Mark Vos: 
Gedurende het hele ontwerptraject voor de herinrichting van de Elderenweg is continu gekeken om 
het aantal te rooien bomen te beperken tot enkel de noodzakelijke. Echter zitten we in dit project met 
niet enkel een bovengrondse herinrichting maar ook met de aanleg van RWA en DWA riolering alsook 
het verplaatsen/vernieuwen van de overige nutsleidingen.  
Voor een boom is het essentieel dat er voldoende doorwortelbaar volume is opdat deze in de best 
mogelijke omstandigheden kan groeien. Gezien de ingrijpende werken waarbij er, los van de 
ondergrondse werken, ook nog stoepen aangelegd worden en er graafwerken uitgevoerd worden tot 
net langs de bomen is het onmogelijk om aantal bomen te behouden. Dit daar deze graafwerken 
onherstelbare schade aanrichten aan wortels van bomen. 
In casu gaat het over 18 bomen die verdwijnen. Een aanzienlijk aantal van deze 18 zal evenwel 
herplant worden daar deze nog voldoende jong zijn om te herplanten. 
Daar er een compensatieverplichting van 1 op1 is zijn er 18 nieuwe bomen voorzien rondom het 
wachtbekken dat aangelegd zal worden. Bijkomend zijn er nog 3 nieuwe bomen voorzien ter hoogte 
van de huisnummers 55, 57 en 59. Netto komen er in dit werk dus 3 bomen extra ten opzichte van de 
bestaande situatie. Ook zal de groenbuffer, die aangelegd zal worden aan het voetbalveld, voor een 
groene kwalitatieve invulling zorgen van het semipubliek domein. 
Het voorzien van meer bomen in de dorpskern is op dit moment onmogelijk gezien de ruimte die 
ondergronds noodzakelijk is voor nutsleidingen en riolering (Blijft te weinig ruimte over om voldoende 
doorwortelbaar volume te voorzien) Moest evenwel gedurende de werkzaamheden blijken dat er 
mogelijkheden zijn om toch aan voldoende ruimte, bovengronds en ondergronds, te komen om extra 
bomen te planten, dan zal dit uiteraard onderzocht worden en indien mogelijk uitgevoerd worden. 
 
3.Wanneer plant de Vlaamse Milieumaatschappij de aanleg van de riolering van de weg van Riemst 
naar Vroenhoven?  Gelieve rekening te houden met de bomen bij de aanleg van de 
nutsvoorzieningen. 
schepen Guy Kersten: 
Dit is mee opgenomen in de streefbeeldstudie van de N79 
De plannen worden zo opgesteld dat er zo veel mogelijk bomen worden behouden.  De fietspaden en 
de nutsleidingen zouden voorzien zijn achter de bomen. 
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Anita Beusen: 
Zit de heraanleg van de parking van het voetbalveld in dit project? 
burgemeester Mark Vos: 
Neen, dat is een ander project. 
 
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 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 
2, 1°a; 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 120; 
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 3, §1; 
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 
september 1996, en latere wijzigingen; 
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 26 november 1998 omtrent de gunning van de 
opdracht aan de NV A&D Milieu te Genk;  
Gezien het dossier in 1999 werd opgenomen in het subsidiëringsprogramma voor gemeentelijke 
rioleringen; 
Gezien bij beslissing van de ambtelijke commissie van 10 november 1999 het dossier niet 
goedgekeurd werd omdat de afwatering van DWA en RWA langs de Tongersesteenweg niet mee was 
opgenomen in het dossier; 
Gezien voor rioleringswerken langs de Tongersesteenweg, door Infrax,  een apart dossier werd 
ingediend en goegekeurd, zodat het dossier van de Elderenweg opnieuw kan opstarten;  
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 12 november 2007 waarbij ons bestuur afstand 
heeft gedaan van haar bevoegdheden, omtrent het beheer van afvalwater en hemelwater, aan de 
intercommunale Inter-Aqua;  
Gezien Infrax, die optreedt voor Inter-Aqua bereid is om de ereloonoveeenkomst van 26/11/1998 over 
te nemen, en deze overeenkomst zal uitbreiden met een gedeelte van de Elderenweg en de Oude 
Steenstraat, om een volledige afkoppeling te realiseren en om 100% subsidie te ontvangen voor de 
rioleringswerken en dit conform art. 17, §2,1°,f van de wet van 24 december 1993 inzake 
overheidsopdrachten; 
Gelet op de kennisname in vergadering van 15 juli 2010 doo het schepencollege van de 
subsidieaanvraag omtrent de uitbreiding van bedoeld dossier in de Elderenweg en Oude Steenstraat. 
Gezien de studiekosten aan wegen en stoepen ten laste blijven van de gemeente; 
Gelet op de raming van de werken aan de riolering van € 1.094.482; 
Gelet op de raming van de werken aan wegen en stoepen van € 476.256 BTW inclusief; 
Gelet op de raming van de studiekosten voor ons bestuur van € 40.000, inclusief BTW; 
Gezien de nodige kredieten worden ingeschreven bij begrotinswijziging onder artikel 877 02/733/60 
van het begrotingsjaar 1998; 
Gelet op de naamsverandering van het studiebureau NV A&D Milieu te Genk, naar AnteaGroup;  
Gelet op de overnameovereenkomst en uitbreiding studieopdracht; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12 november 2007 houdende de inbreng van het 
rioleringsnet bij Infrax; 
Gezien de noodzakelijkheid om een samenwerkingsovereenkomst met Infrax af te sluiten zodat Infrax 
en de gemeente Riemst gezamenlijk kunnen optreden; 
Gelet op de kostprijs voor het totale project van € 1 665 935,31 excl BTW ofwel € 1 767 402,94 incl 
BTW; 
Gelet op de gemeentelijke kostprijs van € 483 179,20 excl BTW ofwel € 584 646,83 incl BTW; 
Gelet op de totale kost van € 1 182 756,11 ten laste van Infrax 
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Overwegende dat op registratiesleutel 22400000-0200 Wegen Elderenstraat/Oude Steenstraat een 
budget van € 585 000 voorzien is; 
Overwegende de impact van deze werken; 
 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Veerle Wouters, 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 en Etienne Gielen 
1 onthouding: Ivo Thys 
 
artikel 1:  
Het bestek voor de uitvoering van het ontwerp van de herinrichting het dossier Elderenweg evenals de 
bijgevoegde ontwerpplannen worden goedgekeurd. 
artikel 2:  
De bijgevoegde kostenraming van de uitvoering van de herinrichting van het dossier Elderenweg 
wordt goedgekeurd ten bedrage van € 1 665 935,31 exclusief BTW ofwel € 1 767 402,94 inclusief 
BTW. De gemeente Riemst kan rekenen op een tussenkomst van Infrax geraamd op € 1 182 756,11 
(geen BTW van toepassing). Momenteel is de definitieve goedkeuring van deze subsidie nog niet 
ontvangen.  
artikel 3:  
De opdracht voor herinrichting van de Elderenweg zal gegund worden ingevolge een openbare 
aanbesteding. 
artikel 4: 
De nodige kredieten voor de uitvoering van de werken zijn voorzien onder registratiesleutel 22400000-
0200 Wegen Elderenstraat/Oude Steenstraat 
artikel 5: 
De financiering van de volledige opdracht zal gebeuren met eigen middelen en toelage. 
artikel 6: 
De gemeenteraad geeft machtiging aan de gemeentelijke ontvanger te betalen met eigen middelen 
als de toelagen en lening niet beschikbaar zijn. 
artikel 7: 
Alvorens over te gaan tot aanbesteding dient eerst de goedkeuring van Infrax verkregen te worden. 
artikel 8: 
Een afschrift van dit besluit en bestek zal overgemaakt worden aan de financiële dienst. 
 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
9. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INVOEREN 30 KM/U GEDEELTE SINT-

JANSSTRAAT 
 
Jan Peumans: 
Ik heb volgende bemerkingen i.v.m. de heraanleg van het plein in de Sint-Jansstraat: 

 er zijn te weinig bomen aangeplant 

 de in- en uitgang van de bakker is niet veilig, kan er een paaltje geplaatst worden 

 van de bakker naar de school is er geen voetpad voorzien 

 auto’s parkeren op het sportplein, gelieve dit te verbieden 

 voldoen de parkeerplaatsen voor mindervaliden aan de vereiste normen? 
schepen Guy Kersten: 
Na de inrichting wordt uitgekeken op welke plaatsen nog bomen kunnen bijgeplant worden 
Er zal een voetpad aangelegd worden van de bakker naar de school.  De plannen zijn in opmaak. 
Er wordt een bussluis aangelegd en dan kunnen de auto’s niet meer parkeren thv de ingang 
schepen Marina Pauly: 
We zullen uw vraag i.v.m. de parkeerplaatsen voor mindervaliden onderzoeken. 
 
Steven Coenegerachts: 
Kan het verkeer dat uitrijdt aan de schoolsite naar rechts afgeleid worden in de richting van de 
Kruisherenstraat? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken. 
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Gelet op artikel 173 van de Grondwet ;  
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op 
artikel 6, § 1, X; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, met latere wijzigingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de bekendmaking en inwerkingtreding van 
reglementen en verordeningen, het artikel 250 betreffende de uitoefening van het toezicht van de 
Vlaamse Overheid op de uitvaardiging van aanvullende reglementen over het wegverkeer, met latere 
wijzigingen;  
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16 maart 1968; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, KB 1 december 1975, zoals tot op 
heden gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 
verkeerstekens; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van 
de leden van de Vlaamse Regering gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 en 
4 december 2009, 6 juli 2010 en 7 juli 2010, 24 september 2010 en 19 november 2010; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, MB 11 oktober 1976; 
Gelet op het dienstorder MOB/MIN/2010/01 van 11 januari 2010; 
Overwegende dat deze locatie zeer intensief gebruikt zal worden door de zwakke weggebruiker 
waarvan een groot gedeelte kinderen zal zijn; 
Overwegende de inrichting van de rijbaan alsook de bijhorende voetpaden en voorziene 
snelheidsremmende maatregelen; 
Overwegende de aanwezigheid van de vele verschillende inrichtingen die op deze site aanwezig zijn, 
met in het bijzonder de school alsook kinderopvang; 
Overwegende dat door de aanwezigheid van de school in de Sint-Jansstraat het inrichten van een 
zone 30 km/u hier aangewezen is; 
Overwegende dat het opheffen van de zone 30 km/u in de Tolstraat rechtstreeks verband houdt met 
het verplaatsen van de school naar de Sint-Jansstraat en het in stand houden van deze zone 30 km/u 
hier overbodig is; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, 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 en Etienne Gielen 
 
artikel 1:  
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel om in de Sint-Jansstraat vanaf huisnummer 6 tot en 
met huisnummer 38 een zone 30 km/u in te voeren. In deze zone zitten eveneens de kerk, sporthal, 
kinderopvang en school.  
artikel 2:  
De afbakening van de zone 30 km/u zal aangegeven worden met verkeersborden F4a en F4b, zoals 
bepaald in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
artikel 3: 
De huidige zone 30 km/u in de Tolstraat wordt opgeheven en vervangen door het snelheidsregime dat 
van toepassing is in de bebouwde kom zijnde 50 km/u. De volledige Tolstraat zal een snelheidsregime 
hebben van 50 km/u. 
artikel 4: 
De signalisatie in de Tolstraat om de snelheidsbeperking van 50 km/u aan te geven zal gebeuren in 
de vorm van verkeersborden C 43 50 km/u, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 1 december 
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg. 
artikel 5:  
Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet 
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artikel 6: 
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente. 
artikel 7: 
Deze verordening wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van Limburg voor 
vermelding in het bestuursmemoriaal. 
artikel 8: 
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveilighed 
van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 
artikel 9: 
Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementering betreffende snelheidsregime in de sint-
Jansstraat vanaf huisnummer 6 tot en met huisnummer 38. Evenals heft dit reglement voorgaande 
reglementering betreffende snelheidsregime in de Tolstraat op. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
10. DEFINITIEF BESLUIT TOT HET GRATIS AANVAARDEN VAN TWEE LOTEN "WEGZATE" 

SPAALDERWEG, BOOSTVELD, EN BIESENAKKERS TE RIEMST 
 
Gezien, door R-park, in opdracht van het gemeentebestuur van Riemst de uitbreiding van de 
ambachtelijke zone "Op 't Reeck" werd gerealiseerd; 
Gezien nieuwe wegenis werd aangelegd; 
Gelet op het verslag van de voorlopige oplevering van 20 juni 2014; 
Gelet op verslag van definitieve oplevering van 25 augustus 2016; 
Gezien het voorstel aan de raad om akkoord te gaan met de gratis grondafstand van de wegzate om 
deze in te lijven bij het openbaar domein: 

1) Perceel grond, gelegen “Het Boos Veld”, oorspronkelijk ten kadaster bekend sectie A nummer 
87/G, thans ten kadaster A 1773 A P0000 groot achttien aren vieren-vijftig centiaren  (18a 
54ca) zoals afgebeeld onder lot C-1 op een plan na meting opgemaakt door de heer Edmond 
Essers, landmeter-expert te Bree op 03 september 2015. 

2) Perceel grond, gelegen “Aen den Steenweg”, oorspronkelijk ten kadaster bekend sectie A 
deel van nummers 254/N, 258/D, 259/A, 277/G, thans ten kadaster A 1773 B P0000 groot 
negenenvijftig aren elf centiaren (59a 11ca), zoals afgebeeld onder lot C-2 op een plan na 
meting opgemaakt door de heer Edmond Essers, landmeter-expert te Bree op 03 september 
2015. 

Gelet op de ontwerpakte voor de gratis overdracht opgemaakt door notaris Marc Topff, geassocieerd 
notaris te Neerpelt, Boseind 23, die als bijlage integraal deel uitmaakt van dit besluit; 
Gezien al de kosten verbonden aan deze overdracht ten laste zijn van R-Park.  
Gezien het een gratis grondafstand betreft gaat het bestuur akkoord om af te zien van de 
procedureregel om een schatting aan te vragen, en dit om kosten te besparen; 
Gezien de aankoop voor openbaar nut is, namelijk de realisatie van de rooilijn in de Spaalderweg, het 
Boostveld en de Biesenakker, en het inlijven van bedoelde percelen bij het openbaar domein; 
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; 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, 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 en Etienne Gielen 
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artikel 1: 
De gemeente zal navermelde goederen: 

1) Perceel grond, gelegen “Het Boos Veld”, oorspronkelijk ten kadaster bekend sectie A nummer 
87/G, thans ten kadaster A 1773 A P0000 groot achttien aren vieren-vijftig centiaren  (18a 
54ca) zoals afgebeeld onder lot C-1 op een plan na meting opgemaakt door de heer Edmond 
Essers, landmeter-expert te Bree op 03 september 2015. 

2) Perceel grond, gelegen “Aen den Steenweg”, oorspronkelijk ten kadaster bekend sectie A 
deel van nummers 254/N, 258/D, 259/A, 277/G, thans ten kadaster A 1773 B P0000 groot 
negenenvijftig aren elf centiaren (59a 11ca), zoals afgebeeld onder lot C-2 op een plan na 
meting opgemaakt door de heer Edmond Essers, landmeter-expert te Bree op 03 september 
2015. 

gratis aanvaarden en inlijven bij het openbaar domein van de Spaalderweg, het Boostveld en de 
Biesenakker, volgens de ontwerpakte opgesteld door notaris Marc Topff, geassocieerd notaris te 
Neerpelt, Boseind 23, die integraal deel uitmaakt van dit besluit.  
artikel 2: 
De gemeente zal de in artikel 1 vermelde goederen aannemen om ze een bestemming te geven van 
openbaar nut, namelijk de realisatie van het openbaar domein in de Spaalderweg, het Boostveld en 
de Biesenakker. 
artikel 3: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen ook van 
ambtshalve inschrijving. 
artikel 4: 
De kosten  voortvloeiende uit deze aankoop, opmaken akte, registratie, inschrijving, …, zijn ten laste 
van R-park. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
11. DEFINITIEVE BESLISSING VERKOOP ACHTERLIGGENDE GRONDEN MEMBRUGGEN 

ZAGERIJSTRAAT 
 
Steven Coenegrachts: 
Wordt de schatting doorgerekend aan de koper zoals beslist door het schepencollege? 
Deze kosten worden apart van de akte doorgerekend aan de koper. 
 
Ivo Thys: 
In de vroegere plannen werd 1 gemeenschappelijke tuin voorzien en werd vermeld dat alle eigenaars 
akkoord moesten zijn.   Eigenaar is echter niet akkoord en toch werd er verkocht.  De vraag van de 
eigenaar werd gemotiveerd door verwaarlozing en achterblijven van een initiatief van de gemeente. 
Wie gaat dit perceel onderhouden?  Kan de gemeente 2 bomen laten beschermen?  Waarom werd er 
niet verkocht tot tegen de buurtweg?  Omwille van deze argumenten stem ik tegen dit voorstel. 
burgemeester Mark Vos: 
Met het niet verkochte perceel komen de bomen meer tot hun recht.  De 2 taxusbomen wensen we te 
behoudenbehouden.  We kiezen ervoor om het openbaar domein gedeeltelijk te behouden als open 
ruimte. 
 
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 op vraag van de aanpalende eigenaars het schepencollege, in vergadering van 18 februari 
2016 akkoord ging met de verkoop van gedeelten van het perceel gelegen te Membruggen sectie A 
nummer 225E, aan de aangelanden; 
Gelet op het schattingverslag opgesteld door Geotec, op 18 november 2015 waarbij de waarde van de 
gronden werd bepaald op € 12.5/m²; 
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Gezien het voorstel om over te gaan tot de: 

• Verkoop lot A groot 87m² aan de echtgenoten Meral-Eminova tegen een bedrag van € 
1.087,50; 

• Verkoop lot B groot 82m² aan de echtgenoten Loos-Kaes tegen een bedrag van € 1.025,00; 
• Verkoop lot E groot 76m² aan Steegmans Barbara tegen een bedrag van € 950,00; 
• Verkoop lot F groot 76m² aan Vandromme Roland & Boelen Kato tegen een bedrag van € 

950,00; 
• Verkoop lot G groot 104m² aan Van Doorn Danny & Hovens Nicole tegen een bedrag van € 

1.300,00; 
Gelet op de ontwerpakte opgesteld door Notaris Bram Vuylsteke, die integraal deel uitmaakt van dit 
besluit; 
Gezien de gelden van de verkoop geboekt kunnen worden op registratiesleutel, ingeschreven in het 
budget 2016, 1419/005/001/001/001/22000021-0600; 
Gezien de kosten voor het opstellen van de akte, registratiekosten, bodemattest, ..., en de meetkosten 
ten laste zijn van de kopers.  
Gezien het lot D niet wordt verkocht, gezien de aanpalende eigenaars geen interesse hebben zijn de 
kosten voor de meting van Lot D ten laste van ons bestuur en deze worden verhaald op de eventuele 
toekomstige koper van de eigendom Zagerijstraat 11B; 
Gezien de kosten voor de meting, € 260,15 kunnen betaald worden met de kredieten die zijn voorzien 
in het budget 2016 onder registratiesleutel 1419/005/001/001/001/61420110-0600. 
Gelet op de bodemattesten; 
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Veerle Wouters, 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 en Etienne Gielen 
1 stem tegen: Ivo Thys 
 
artikel 1: 
De gemeente zal gedeelte van het onroerend goed gelegen te Riemst 10e afdeling Membruggen 
sectie A nummer 225E, verkopen volgens de ontwerpakte opgesteld door notaris Bram Vuylsteke, die 
integraal deel uitmaakt van dit besluit. 
artikel 2: 
De raad gaat akkoord met de verkoop volgens de waardebepaling volgens het schattingsverslag van 
Geotec, opgesteld op 18 november 2015: 

• Verkoop lot A groot 87m² aan de echtgenoten Meral-Eminova tegen een bedrag van € 
1.087,50; 

• Verkoop lot B groot 82m² aan de echtgenoten Loos-Kaes tegen een bedrag van € 1.025,00; 
• Verkoop lot E groot 76m² aan Steegmans Barbara tegen een bedrag van € 950,00; 
• Verkoop lot F groot 76m² aan Vandromme Roland & Boelen Kato tegen een bedrag van € 

950,00; 
• Verkoop lot G groot 104m² aan Van Doorn Danny & Hovens Nicole tegen een bedrag van € 

1.300,00; 
artikel 3: 
De gelden van de verkoop kunnen ingeschreven worden in het budget 2016 onder registratiesleutel 
1419/005/001/001/001/22000021-0600. 
De kosten voor het opstellen van de akte zijn ten laste van de kopers. 
artikel 4: 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen ook van 
ambtshalve inschrijving. 
artikel 5: 
Akkoord te gaan met de aanstelling van notaris Vuylsteke, Op de Dries te Riemst om de akte te 
verlijden. 
artikel 6: 
De ontwerpakte wordt goedgekeurd en aanvaard. burgemeester Mark Vos en gemeentesecretaris 
Guido Vrijens worden gemachtigd, namens de gemeente, de akte te ondertekenen. 
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artikel 7: 
De kosten voor de meting van lot D, € 260,15 BTW inclusief, zijn ten laste van de gemeente Riemst en 
kunnen gefinancierd worden met de kredieten die zijn voorzien in het budget 2016 onder 
registratiesleutel 1419/005/001/001/001/61420110-0600. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
12. DEFINITIEF BESLUIT TOT VERKOOP GROND EN GEBOUW KRIJTSTRAAT 12  TE 

VROENHOVEN, "OUD GEMEENTEHUIS" 
 
Ludwig Stevens: 
Waarom zijn de kosten voor het verlijden van de akte ten laste van de gemeente? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit werd zo beslist door de gemeenteraad op 14.03.2016. 
 
Ivo Thys: 
Ik ben niet akkoord met de visie van het schepencollege, het oud gemeentehuis had kunnen dienen 
als crisisopvang voor gezinnen in nood. Net als in de vorige gemeenteraad stem ik daarom tegen dit 
voorstel. 
 
Steven Coengrachts: 
Kunnen de KSJ-lokalen in Heukelom ter beschikking gesteld worden van Ozzy? 
 
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; 
Gelet op de beslissingen van het schepencollege van 18 december 2014 en 17 december 2015 
houdende de verkoop van de gronden en gebouwen gelegen te Riemst Vroenhoven, Krijtstraat 12, en 
de toewijzing van de opdracht aan notaris Bram Vuylsteke;  
Gelet op het schattingsverslag opgesteld door landmeter-expert Peter Gijsen op 18 november 2015; 

• Waarde bij vrije verkoop: € 197.000,00,- 
• Waarde bij openbare verkoop: 160.000,00,-  

Gelet op het energieprestatiecertificaat van 18 januari 2016; 
Gelet op de keuringsverslagen van brandblusapparaat, aardgasinstallatie, en elektrische installatie; 
Gelet op de "opdracht tot tekoopstelling" opgesteld door notaris Bram Vuylsteke, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in vergadering van 14 maart 2016; 
Gezien na onderhandelingen het hoogste bod € 195.500,00 bedraagt; 
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 04 augustus 2016, houdende het principieel 
akkoord met de verkoop tegen een bedrag van € 195.500,00; 
Gelet op de ontwerpakte opgesteld door notaris Bram Vuylsteke die integraal deel uitmaakt van dit 
besluit; 
Gezien de kosten aan de notaris voor de organisatie van de verkoop en voor het verlijden van de akte 
kunnen gefinancierd worden met de kredieten die zijn voorzien in het budget 2016 onder 
registratiesleutel 1419/005/001/001/001/61420110-0600; 
Gezien de ontvangsten van de verkoop kunnen geboekt worden op de registratiesleutel 
1419/005/001/001/001 22100021 -0600 van het budget 2016;  
Gehoord het verslag; 
Na bespreking; 
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BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Veerle Wouters, 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 en Etienne Gielen 
1 stem tegen: Ivo Thys 
Motivatie stem tegen Ivo Thys: Ik stem tegen omdat ik niet akkoord ben met de visie van het 
schepencollege.  Het gebouw kan beter gebruikt worden voor de opvang van gezinnen in nood. 
 
artikel 1: 
De gemeente zal het onroerend goed gelegen te Riemst 4e afdeling Vroenhoven sectie C nummer 
74M  groot volgens kadaster 8a75ca, verkopen volgens de ontwerpakte opgesteld door notaris Bram 
Vuylsteke, die integraal deel uitmaakt van dit besluit. 
artikel 2: 
Conform de beslissing van de gemeenteraad van 14 maart 2013 gaat de gemeenteraad akkoord met 
de aanstelling van notaris Bram Vuylsteke om de akte te verlijden. 
artikel 3: 
De verkoop gebeurt tegen een bedrag van € 195.500,00 en de andere voorwaarden, volgens de 
ontwerpakte opgesteld door notaris Vuylsteke, gezien de prijs van de schatting bij openbare verkoop 
van € 160.000 en de schatting bij verkoop uit de hand van € 197.000. 
artikel 4: 
Akkoord te gaan met de verkoop onder de schattingsprijs van een verkoop uit de hand, gezien het 
beperkte verschil, en gezien de notaris voldoende ruchtbaarheid heeft gegeven om de verkoop van 
gronden en gebouwen kenbaar te maken aan een groot publiek, en gezien de schatting in openbare 
verkoop van € 160.000 
artikel 5: 
De kosten van de verkoop kunnen vergoed worden met de kredieten ingeschreven in het budget 2016 
onder registratiesleutel 1419/005/001/001/001/61420110-0600.  
artikel 6: 
De opbrengsten van de verkoop worden ingeschreven in het budget 2016 onder registratiesleutel 
1419/005/001/001/001/22000021/0600. 
artikel 7 
Bij overschrijving de bevoegde hypotheekbewaarder te ontslaan om welke redenen ook van 
ambtshalve inschrijving. 
 
ROW - Dienst Vergunningen 
13. GOEDKEURING STRATENTRACÉ AANVRAAG VERKAVELINGSVERGUNNING OP NAAM 

VAN GIJSEN PETER, BVBA GEOTEC STUDIEBUREAU, VOOR HET AANLEGGEN VAN 
NIEUWE WEGENIS EN HET VERKAVELEN VAN VIJF PERCELEN TOT 10 LOTEN VOOR 
OPEN BEBOUWING EN 16 LOTEN VOOR HALFOPEN BEBOUWING, TE  MILLEN, L. DE 
BOURBONSTRAAT 9 TOT 27 EN 12 TOT 42 

 
Steven Coenegrachts: 
Wat is het standpunt van het schepencollege t.o.v. het bezwaar dat werd ingediend bij de Bestendige 
deputatie tegen de ontsluiting van de holle weg? 
schepen Katja Onclin: 
De dienst mobiliteit gaf positief advies.  Voor de voetganger is een voetpad voorzien en de fietsers 
gebruiken de openbare weg zoals dit in alle dorpskernen het geval is. 
 
Ivo Thys: 
Het aansnijden van de holle weg is in overtreding met het Natuurdecreet.  Ik heb eerder reeds 
aangegeven dat er een alternatieve toegangsweg mogelijk is.  Het is niet omdat een buitendienst 
gunstig advies geeft dat het schepencollege dit moet volgen.  Ik stem tegen dit voorstel omwille van 
het gebruik van de holle weg. 
schepen Katja Onclin: 
Ruimte Vlaanderen heeft toegezegd om te ontsluiten via de holle weg omdat dit voor de wateropvang 
noodzakelijk is. 
burgemeester Mark Vos: 
Wij leggen geen adviezen naast ons neer, wij volgen de adviezen op. 
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Jan Peumans: 
De holle weg wordt overgedragen aan het openbaar domein. Is er een garantie dat de groene berm 
behouden zal blijven?   
schepen Katja Onclin: 
Er wordt een groene zone aangelegd achter de tuinen langs en op de schouder van de holle weg. 
 
Overwegende dat door Gijsen Peter van de bvba Geotec Studiebureau, met adres Riemsterweg 117 
te 3740 Martenslinde-Bilzen, op 31 mei 2016 een aanvraag verkavelingsvergunning werd ingediend 
voor de percelen te Riemst, 8'ste afdeling Millen, L. de Bourbonstraat 9 tot 27 en 12 tot 42, sectie B, 
nrs.1034K, 1034M/deel, 1034N, 1042A en 1043N/deel; 
Overwegende dat de aanvraag verkavelingsvergunning het aanleggen betreft van nieuwe wegenis en 
het verkavelen van vijf percelen tot 10 loten voor open bebouwing en 16 loten voor halfopen 
bebouwing; 
Overwegende dat deze aanvraag verkavelingsvergunning werd onderworpen aan een wettelijk 
voorgeschreven openbaar onderzoek van 21 juni 2016 tot en met 20 juli 2016; 
Overwegende dat er twee bezwaarschriften werden ingediend door: 

• Daerden Felix en Vossen Myriam, wonende Peperstraat 35A te 3770 Millen-Riemst, 
• Tack Serge en Voets Sandra, wonende Oude Steenstraat 48 te 3770 Millen-Riemst; 

Overwegende dat door Vossen Eric, wonende Oude Steenstraat 43 te 3770 Millen-Riemst, ook een 
petitielijst met 11 handtekeningen werd ingediend; 
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van de Vlaamse Overheid, Onroerend Erfgoed 
Limburg, te Hasselt van 13 juli 2016 met kenmerk 4.002/73066/99.133; 
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van het Provinciebestuur van Limburg, Directie 
Omgeving, Water en Domeinen, te Hasselt van 12 juli 2016 met kenmerk 124.02.10/S2016N033985 
en met dossier 2015N004884 - 2015 - 257;  
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Natuur 
en Bos, te Hasselt van 22 juni 2016 met kenmerk 16-08079 Li;  
Overwegende het gunstig advies van de gemeentelijke dienst Mobiliteit Riemst van 12 juli 2016;  
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van de gemeentelijke dienst Milieu Riemst van 1 juli 
2016;  
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van de Brandweerzone Oost-Limburg, Secretariaat 
Preventie, te Genk van 29 juni 2016 met kenmerk 00574.16.06;  
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van de cvba Infrax te Hasselt van 21 juni 2016 met 
kenmerk rbhg/ph/VK2016-0797;  
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van de cvba Infrax te Hasselt van 15 juli 2016 met 
kenmerk RIO/RI/R003674/KN/jl; 
Overwegende dat de aanvraag door de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar op 5 augustus 
2016 gunstig werd geadviseerd met volgende voorwaarden: 

• de voorwaarden uit het advies van het Provinciebestuur van Limburg, Directie Ruimte, Dienst 
Water en Domeinen, moeten gevolgd worden, 

• de voorwaarden uit het advies van de Brandweerzone Oost-Limburg moeten gevolgd worden, 
• de voorwaarden uit het advies van de gemeentelijke dienst Milieu Riemst moeten gevolgd 

worden, 
• de voorwaarden uit het advies van de Vlaamse Overheid, Onroerend Erfgoed Limburg, 

moeten gevolgd worden, 
• de voorwaarden uit het advies van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Natuur en Bos, 

moeten gevolgd worden,  
• de voorwaarden uit het adviezen van de cvba Infrax moeten gevolgd worden, 
• de verkavelaar dient te voldoen aan het verkavelingsreglement van de cvba Infrax, 
• de bestaande paardenstal op lot 26 moet worden afgebroken alvorens de verkaveling ten 

uitvoer kan worden gebracht, 
• het te slopen gedeelte van de hoeve Oude Steenstraat 26 moet worden afgebroken alvorens 

de verkaveling ten uitvoer kan worden gebracht, 
• de vrijgekomen gevels na gedeeltelijke afbraak van de hoeve Oude Steenstraat 26 moeten 

worden afgewerkt met een gevelsteen, 
• indien bij de sloop asbesthoudende materialen worden verwijderd, moet dit gebeuren volgens 

de geldende reglementering, 
• het verkeer mag enkel ontsluiten via het verharde gedeelte van de Oude Steenstraat richting 

Peperstraat, er is geen doorgaand verkeer toegestaan op het onverharde gedeelte van de 
holle weg, 
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• de nokhoogte voor de loten 23 tot en met 26 mag maximaal 7,50 meter ten opzichte van het 
peil van het gelijkvloers bedragen, 

• vrijstaande bijgebouwen moeten op minimum 1,00 meter van de zone non aedificandi worden 
ingeplant en de afwatering van deze bijgebouwen mag niet gebeuren richting holle weg, 

• bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen moet rekening gehouden worden met de op 
het verkavelingsplan aangegeven inritten tot de kavels, 

• er kunnen geen bijkomende of bredere inritten worden toegestaan, 
• de stedenbouwkundige voorschriften, door de ontwerper gevoegd bij de aanvraag, zijn van 

toepassing met uitzondering van hogervernoemde opmerkingen, 
• lot 27 moet na de uitvoering en beëindiging van de werken kosteloos worden overgedragen 

aan het openbaar domein. 
Overwegende dat op basis van artikel 41 van de Grondwet en artikel 2 van het Gemeentedecreet de 
gemeente bevoegd is om zaken van algemeen gemeentelijk belang te regelen;  
Overwegende dat de 'zaak der wegen' zo een bevoegdheid van gemeentelijk belang is; 
Overwegende dat omdat het aangaan van financiële engagementen een 'daad van beschikking' is, op 
basis van artikel 42, par.2, 12°, van het Gemeentedecreet de gemeenteraad en niet het 
schepencollege de beslissing over de 'zaak der wegen' moet nemen; 
Overwegende dat de verkavelingsaanvraag een doodlopende plaatselijke verkeersweg voorziet die 
omsloten wordt via het verharde gedeelte van de Oude Steenstraat richting de Peperstraat; 
Overwegende dat het wegdek voorzien is in asfalt en gedeeltelijk in grijze betonstraatstenen; 
Overwegende dat ook de aanleg van riolering met de nodige inspectieputten, de nodige buffering 
alsook de vereiste aanplantingen deel uit maken van de geplande werken; 
Gelet dienaangaande op het wegenis-, riolering en inrichtingsontwerp opgesteld door de bvba Geotec 
Studiebureau te Martenslinde-Bilzen; 
Gelet dienaangaande op het bestek der werken eveneens opgesteld door de bvba Geotec 
Studiebureau te Martenslinde-Bilzen; 
 
BESLUIT: 17 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, 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 
1 stem tegen: Ivo Thys 
6 onthoudingen: Jan Peumans, Veerle Wouters, Anita Beusen, Dirk Jacobs, Jo Ruyters en Etienne 
Gielen 
Motivatie stem tegen Ivo Thys: ik stem tegen omwille van de aansnijding van de holle weg 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag verkavelingsvergunning op naam van Gijsen Peter 
van de bvba Geotec Studiebureau, met adres Riemsterweg 117 te 3740 Martenslinde-Bilzen, voor het  
aanleggen van nieuwe wegenis en het verkavelen van vijf percelen tot 10 loten voor open bebouwing 
en 16 loten voor halfopen bebouwing te Riemst, 8'ste afdeling Millen, L. de Bourbonstraat 9 tot 27 en 
12 tot 42, sectie B, nrs.1034K, 1034M/deel, 1034N, 1042A en 1043N/deel. 
artikel 2: 
De gemeenteraad neemt kennis van het proces-verbaal van sluiting van het wettelijk voorgeschreven 
openbaar onderzoek dd.2016-07-20 waaruit blijkt dat: 

• twee bezwaarschriften werden ingediend door: 
◦ Daerden Felix en Vossen Myriam, wonende Peperstraat 35A te 3770 Millen-Riemst, 
◦ Tack Serge en Voets Sandra, wonende Oude Steenstraat 48 te 3770 Millen-Riemst. 

• één petitielijst met 11 handtekeningen werd ingediend Vossen Eric, wonende Oude 
Steenstraat 43 te 3770 Millen-Riemst. 

artikel 3: 
Het nieuw stratentracé binnen de verkaveling wordt goedgekeurd evenals het ontwerp met bestek 
opgesteld door de bvba Geotec Studiebureau te Martenslinde-Bilzen. 
artikel 4: 
Deze beslissing wordt, samen met de volledige aanvraag verkavelingsvergunning, voorgelegd aan het 
college van burgemeester en schepenen voor het al dan niet afleveren van de eventuele 
verkavelingvergunning 
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AH Welzijn & Vrije Tijd 
14. SPEELPLEZIER EEN RECHT VAN ELK KIND - SPEELPLEINWERKING VOOR KINDEREN 

MET EEN BEPERKING 
 
Anita Beusen: 
Tijdens een vorige gemeenteraad stelde ik de vraag om op de gemeentelijke speelpleinen ook  
speeltuigen voor andersvaliden te voorzien.  Dit is echter nooit uitgevoerd. 
schepen Bert Cilissen: 
Bij de aanleg van elke nieuwe speelweide of speeltuin wordt rekening gehouden met de 
toegankelijkheid voor kinderen met een beperking. 
Anita Beusen: 
Mijn vraag betreft niet de toegankelijkheid maar de plaatsing van specifieke speeltuigen. 
schepen Bert Cilissen: 
Wij proberen ervoor te zorgen dat andersvaliden zoveel als mogelijk kunnen deelnemen. 
Anita Beusen: 
Gelieve mij de lijst te bezorgen waar er aanpassingen werden gedaan en welke. 
schepen Bert Cilissen: 
De lijst wordt u bezorgd. 
 
Etienne Gielen: 
1.“Jongeren met een beperking” is een ruim begrip.  Kan dit beter gedefinieerd worden? 
2. Gelieve dit goed te communiceren naar de ouders toe. 
schepen Marina Pauly: 
1. Het is niet gemakkelijk om dit te omschrijven.  Binnen onze buitenschoolse opvang is de leidraad 
om een kind met een beperking toe te laten is ( 'is' wegdoen) dat het kind zich goed moet voelen, de 
groep moet zich goed voelen en de begeleiding moet de nodige zorg kunnen geven. 
2. Uiteraard is het de bedoeling om dit via onze gemeentelijke communicatiekanalen bekend te maken 
 
Gelet op de uitvoering van het VN-verdrag  inzake de gelijke rechten van personen met een handicap; 
Gelet op de beleidsvisie om te streven naar een inclusieve samenleving waarbij gelijkwaardigheid en 
respect voor diversiteit centraal staan; 
Gelet op de beleidsvisie van de gemeente Riemst om de speelkansen van alle kinderen, ook deze 
met een extra zorgnood te verhogen;  
Geleid op de beleidsvisie om de financiële drempel voor deelname aan een jeugdkamp of een 
gespecialiseerde speelpleinwerking te verlagen; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 mei 2004 inzake de betoelaging van jeugdkampen voor 
jongeren met bijzondere aandacht; 
Gelet op de vraag van het Limburgs Steunpunt OCMW’s van 7/06/2016 om ook speelpleinwerkingen 
voor kinderen met een beperking te ondersteunen; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van de gemeentelijke toelage; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14/07/2016; 
Gelet op de voorbereidende besprekingen in de gehandicaptenadviesraad; 
Gelet op de bepalingen van de gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, 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 en Etienne Gielen 
 
artikel 1: 
Het college beslist om voor elk kind, woonachtig in Riemst, dat deelneemt aan de gespecialiseerde 
speelpleinwerkingen georganiseerd door vzw regenboOg en vzw Autisme Limburg,  5 € per halve dag 
te betalen. De tussenkomst voor een volledige dag bedraagt maximum 10 €. 
artikel 2 : 
De toelage wordt, na elke vakantieperiode, aangevraagd door vzw RegenboOg.  
De tussenkomst is gebaseerd op de deelnamelijst met de daadwerkelijk aanwezigen. 
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artikel 3: 
Het gemeentebestuur zal een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met de vzw RegenboOg/vzw 
Autisme Limburg met betrekking tot het project "Speelplezier, een recht van iedereen" 
artikel 4: 
Het gemeentebestuur is akkoord met de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst en machtigt de 
burgemeester en de gemeentesecretaris om deze overeenkomst te ondertekenen. 
artikel 5: 
Het gemeentebestuur voorziet een soortgelijke toelage voor kinderen , uit de gemeente Riemst, die 
deelnemen aan gespecialiseerde speelpleinwerkingen of speeldagen georganiseerd door andere 
organisaties dan vzw RegenboOg/vzw Autisme Limburg.  
Deze tussenkomst wordt voorzien in het gemeenteraadsbesluit van 12/09/2016 voor betoelaging van 
jeugdkampen en speelpleinwerkingen voor jongeren met een beperking. 
artikel 6: 
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 juli 2016 
artikel 7: 
De nodige kredieten worden jaarlijks voorzien in het budget op de registratiesleutel  
1419/002/007/001/003/64902500 
artikel 8: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan het Limburgs 
Steunpunt OCMW's 
 
 
AH Welzijn & Vrije Tijd 
15. GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN JEUGDKAMPEN EN 

SPEELPLEINWERKINGEN  VOOR JONGEREN MET EEN BEPERKING 
 
Gelet op de uitvoering van het VN-verdrag  inzake de gelijke rechten van personen met een handicap; 
Gelet op de beleidsvisie om te streven naar een inclusieve samenleving waarbij gelijkwaardigheid en 
respect voor diversiteit centraal staan; 
Gelet op de beleidsvisie van de gemeente Riemst om de speelkansen van alle kinderen, ook deze 
met een extra zorgnood te verhogen;  
Geleid op de beleidsvisie om de financiële drempel voor deelname aan een jeugdkamp of een 
gespecialiseerde speelpleinwerking te verlagen; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 mei 2004 inzake de betoelaging van jeugdkampen voor 
jongeren met bijzondere aandacht; 
Gelet op de vraag van het Limburgs Steunpunt OCMW’s van 7/06/2016 om ook speelpleinwerkingen 
voor kinderen met een beperking te ondersteunen; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van de gemeentelijke toelage; 
Gelet op de beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen van 14/07/2016; 
Gelet op de voorbereidende besprekingen in de gehandicaptenadviesraad; 
Gelet op de bepalingen van de gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, 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 en Etienne Gielen 
 
artikel 1: 
Jongeren, met bijzondere aandacht, die voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 1 en artikel 2 
komen in aanmerking voor een financiële tussenkomst van hun jeugdkamp of een gespecialiseerde 
speelpleinwerking tijdens de schoolvakanties.   
Een jongere met bijzondere aandacht is: 
- woonachtig in Riemst 
- jonger dan 25 jaar 
- ziek, gehandicapt of heeft problemen met zijn/haar zelfredzaamheid 
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Jeugdkampen 
artikel 2: 
Als jeugdkamp wordt beschouwd: 
- elke activiteit met minstens 1 overnachting 
- het programma staat in functie van de handicap, de ziekte of het vergroot de  
   zelfredzaamheid voor jongeren tot 25 jaar 
 
artikel 3: 
Men kan slechts één aanvraag tot kamptoelage per kalenderjaar indienen. 
 
artikel 4: 
De kamptoelage bedraagt 20% van het inschrijvingsgeld van het jeugdkamp met een maximum van 
75 euro per persoon. 
 
Speelpleinwerkingen 
artikel 5: 
De tussenkomst voor een gespecialiseerd speelplein, met een extra ondersteuningsaanbod, bedraagt  
55 % van de kostprijs van het speelplein met een maximum van € 5 per kind/per halve dag. Een hele 
dag speelplein kost dan maximum € 10 per dag per kind.   
 
Jeugdkampen en speelpleinwerkingen 
artikel 6 – het sociaal aspect van het project 
Voor kinderen  met een beperking die leven in armoede kan het OCMW overwegen de ouderbijdrage  
volledig  ten laste te nemen via het fonds sociaal culturele participatie.  
 
artikel 7: 
De aanvraag en de bij te voegen stukken voor de kamptoelage en voor speelpleinwerkingen, voor 
jongeren met een beperking, moeten gebeuren in het jaar dat het kamp of het speelplein  plaatsvindt 
bij de dienst Welzijn – Maastrichtersteenweg 2 B – 3770 Riemst – welzijn@riemst.be.  
Bij te voegen documenten: 
- identiteitsgegevens van de aanvrager 
- rekeningnummer van de aanvrager of van de ouders 
- bewijs van inschrijving en van betaling van het jeugdkamp of van het gespecialiseerd speelplein 
- programma van het kamp.  Dit is een document waaruit blijkt dat het kamp in functie 
  van de handicap, ziekte of zelfredzaamheid georganiseerd wordt. 
 
artikel 8: 
De toelage wordt uitbetaald aan de jongeren of aan zijn/haar ouders.  De uitbetaling gebeurt uiterlijk 2 
maanden na de datum van aanvraag. 
 
artikel 9: 
Aanvragen van december zullen betoelaagd worden met kredieten van het volgende begrotingsjaar. 
 
artikel 10: 
Aanvragen die, op basis van dit reglement ter discussie staan, zullen voorgelegd worden aan het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
artikel 11: 
De kamptoelage en de toelage voor speelpleinwerking voor jongeren met een beperking worden elk 
jaar toegekend voor zover de nodige kredieten zijn ingeschreven in het budget onder de 
registratiesleutel 1419/002/007/001/003/64902500. 
 
artikel 12: 
Het reglement treedt in werking vanaf 1 juli 2016 en het vervangt het gemeenteraadsbesluit van 11 
mei 2004. 
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Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
16. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, RAMING EN GUNNINGSWIJZE 

EROSIEBESTRIJDING: WATERBUFFERENDE DREMPEL IN DE HOLSTRAAT IN 
HEUKELOM 

 
Jan Peumans: 
1.Wanneer gaat de gemeente optreden tegen de ophopingen langs de ruilverkavelingswegen?  In het 
Veldwetboek staat namelijk dat men geen ophopingen mag aanbrengen die tot gevolg hebben dat 
andere mensen in gevaar kunnen komen. 
schepen Guy Kersten: 
Er werden reeds een aantal PV’s opgesteld en op strategische plaatsen heeft de gemeente 1m 
genivelleerd. 
 
2. Gelieve mij de lijst van PV’s te bezorgen en op kaart aan te duiden waar werd opgetreden. 
schepen Guy Kersten: 
Dit wordt u bezorgd. 
 
Anita Beusen: 
In het krantenartikel waarin de plaatsen van erosiebestrijding te Riemst werden medegedeeld stond 
de Poststraat niet vermeld.  Wordt daar niets gedaan? 
burgemeester Mark Vos: 
De lijst die werd gepubliceerd is niet limitatief.  Een aantal gestarte werken werden bekendgemaakt.  
Wij onderhandelen nog met een aantal eigenaars. 
 
Jan Peumans: 
N.a.v. de vraag gesteld door de heer Jans uit Herderen wil ik weten welke ingrepen zijn voorzien om 
de wateroverlast aan de Romeinse weg te Herderen te voorkomen. 
burgemeester Mark Vos: 
Verschillende voorstellen worden onderzocht en aangepakt.  Zo zal o.a. het wachtbekken van infrax 
worden vergroot en bij de verkavelingsvergunning van villa Eycken wordt opgenomen dat de 
verhogingen moeten verdwijnen en dat het perceel in zijn oorspronkelijke staat moet hersteld worden. 
 
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, meer bepaald 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; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Erosiebestrijding: waterbufferende drempel in de 
Holstraat in Heukelom” een bestek met nr. 2015/IBS/08 werd opgesteld door de financiele dienst - 
aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 31.286,33 excl. btw of € 
37.856,46 incl. btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
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Voor deze werken wordt er een subsidie ontvangen van € 23.097,12.  
Overwegende dat de resterende uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 
2016, op budgetcode GEM/22400000/0341; 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, 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 en Etienne Gielen 
 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht gegund worden voor de aaleg van een waterbufferende drempel in de 
Holstraat in Heuklom, bij toepassing van art. 26§.1.1° van de wet op de overheidsopdrachten van 15 
juni 2006 omwille van het niet-overschrijden van de limiet van € 85.000,00 excl. btw. 
artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015/IBS/08 en de raming voor de opdracht 
“Erosiebestrijding: waterbufferende drempel in de Holstraat in Heukelom”, opgesteld door de financiele 
dienst - aankoopdienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 
31.286,33 excl. btw of € 37.856,46 incl. btw. 
artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 4: 
Voor deze werken wordt er een subsidie ontvangen van € 23.097,12 
De resterende uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op 
budgetcode GEM/22400000/0341. 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
17. ADVISEREN REKENING  2015 KERKBESTUUR  HERDEREN 
 
Ivo Thys:  
Zolang er geen kerkenplan is wens ik mij te onthouden i.v.m. al de agendapunten over het adviseren 
van de kerkbesturen. 
Steven Coenegrachts: 
Zolang er geen kerkenplan is wenst onze fractie zich te onthouden i.v.m. al de agendapunten over het 
adviseren van de kerkbesturen. 
 
Dirk Jacobs: 
Zolang er geen kerkenplan is wenst onze fractie zich te onthouden i.v.m. al de agendapunten over het 
adviseren van de kerkbesturen. 
 
Jan Peumans: 
1.Het bestaande kerkenplan in Riemst voldoet niet aan het Onroerend Erfgoeddecreet met als gevolg 
dat de gemeente in de toekomst geen subsidies meer zal ontvangen voor renovaties aan de kerken.. 
Er wordt een 2de oproep gelanceerd waarbij de gemeente een toelage kan krijgen voor het opstellen 
van een kerkenplan en ik vraag dan ook dat het bestuur deze kans grijpt. 
2. Ik vind het niet logisch dat er overschotten van 110.000 euro zijn bij sommige kerkbesturen. 
 
burgemeester Mark Vos: 
Het kerkenplan is goedgekeurd door de gemeenteraad en voldoet volledig aan de voorwaarden van 
het decreet. 
De overschotten worden gecorrigeerd met de toelagen van volgende budgetten. 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2015 van het kerkbestuur Herderen; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
10 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters en Etienne Gielen 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 13.449,32  EUR. 
Het overschot  investeringen: 2.000,52  EUR 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
18. ADVISEREN REKENING 2015 KERKBESTUUR GENOELSELDEREN 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2015 van het kerkbestuur Genoelselderen; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
10 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters en Etienne Gielen 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 9.569,23  EUR. 
Het overschot  investeringen: 31.463,05  EUR (belast met stichtingen) 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
19. ADVISEREN REKENING 2015 KERKBESTUUR MEMBRUGGEN 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2015 van het kerkbestuur Membruggen; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
10 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters en Etienne Gielen 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 2.820,11 EUR negatief. 
Het overschot  investeringen: 22.027,03  EUR 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
20. ADVISEREN REKENING 2015 KERKBESTUUR KANNE 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2015 van het kerkbestuur Kanne; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
10 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters en Etienne Gielen 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 5.434,13  EUR. 
Het overschot  investeringen: 0  EUR 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
21. ADVISEREN REKENING 2015 KERKBESTUUR VAL-MEER 
 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2015 van het kerkbestuur Val-Meer; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
10 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters en Etienne Gielen 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt  11.945,47 EUR. 
Het overschot  investeringen: -0-  EUR 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
22. ADVISEREN REKENING 2015 KERKBESTUUR  VLIJTINGEN 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2015 van het kerkbestuur Vlijtingen; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
10 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters en Etienne Gielen 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 17.007,94  EUR. 
Het overschot  investeringen: 11.473,50  EUR, negatief. 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
23. ADVISEREN REKENING 2015 KERKBESTUUR VROENHOVEN 
 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2015 van het kerkbestuur Vroenhoven; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
10 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters en Etienne Gielen 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraag 152,27   EUR. 
Het overschot  investeringen: 2.647,59  EUR 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
24. ADVISEREN REKENING 2015 KERKBESTUUR ZICHEN-BOLDER 
 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2015 van het kerkbestuur Zichen-Bolder 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
10 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters en Etienne Gielen 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 14.300,60  EUR. 
Het overschot  investeringen: 10.441,79  EUR 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
25. ADVISEREN REKENING 2015 KERKBESTUUR ZUSSEN 
 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2015 van het kerkbestuur Zussen; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
10 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters en Etienne Gielen 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 4.730,44  EUR. 
Het overschot  investeringen: -0-  EUR 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
26. ADVISEREN REKENING 2015 KERKBESTUUR MILLEN 
 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2015 van het kerkbestuur Millen; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
10 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters en Etienne Gielen 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt  11.416,68 EUR. 
Het overschot  investeringen: 21.869,34  EUR 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
27. ADVISEREN REKENING 2015 KERKBESTUUR RIEMST 
 
 
Gelet op de jaarrekening van het boekjaar 2015 van het kerkbestuur Riemst; 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober  2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de kerkbesturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
10 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters en Etienne Gielen 
 
artikel 1: 
De rekening is correct opgemaakt volgens de richtlijnen van de nieuwe boekhouding. Het totaal van 
de staat  van vermogen  en de kastoestand klopt. 
artikel 2: 
De rekening wordt gunstig geadviseerd. 
Het overschot in de exploitatie bedraagt 30.682,01  EUR. (geen toelage in 2016) 
Het overschot  investeringen: 886,07  EUR 
artikel 3: 
Dit besluit over te maken aan het kerkbestuur, de hogere overheid en het CKB 
 
Onderwijs - Algemeen 
28. GOEDKEURING BEGINSELVERKLARING NEUTRALITEIT GEMEENTELIJK ONDERWIJS 
 
Etienne Gielen: 
Hoe wordt deze beginselverklaring gerealiseerd in de gemeentescholen?  Hoe wordt het M-decreet 
gerealiseerd in de scholen?  Het is belangrijk dat de inrichtende macht bepaalt wat basiszorg en wat 
verhoogde zorg is. 
schepen Bert Cilissen 
De beginselverklaring neutraliteit heeft niets te maken met het M-decreet.  Het gaat over actief 
pluralisme zoals het stimuleren van de verbondenheid, het erkennen van diversiteit en het benutten 
van de meerwaarde van diversiteit.  Er bestaan hierrond geen concrete initiatieven. 
 
Steven Coenegrachts: 
1.Hoe verhoudt deze beginselverklaring zich tot het onderwijsbeleid van de gemeente naar het vrij 
onderwijs in Riemst? 
schepen Bert Cilissen: 
Dit gaat over het garanderen van neutraliteit in het gemeentelijk onderwijs. 
2.Hoe wil het bestuur dit waarmaken? 
schepen Bert Cilissen: 
Wij zijn daar in onze gemeentescholen reeds mee bezig, het gemeentelijk onderwijs gaat verder in het 
neutraliteitsprincipe dan het vrij onderwijs.  Wij organiseren elke soort levensbeschouwende les, het 
onderwijzend personeel van de gemeentescholen staat open voor elke dialoog met andere 
godsdienstbelijders en de diversiteit wordt gerespecteerd. 
3. Hoe kunnen de gemeenteraadsbeslissing betreffende neutraliteit in het gemeentelijk onderwijs en 
de gemeenteraadsbeslissing betreffende subsidies aan het vrij onderwijs rijmen met elkaar? 
schepen Bert Cilisen: 
Het vrij onderwijs heeft een open karakter, niet alle godsdiensten worden er aangeboden, maar er is 
nog altijd een vrije onderwijskeuze in onze gemeente.  Kiezen voor een school is dus kiezen voor een 
schoolproject. 
 
Etienne Gielen: 
Hoe wil het bestuur dit realiseren op de werkvloer?  Gelieve aan de scholen te vragen welke 
initiatieven zij willen nemen of reeds nemen. 
schepen bert Cilissen: 
Onze scholen hinken niet achterop maar zijn hier al goed mee bezig, o.a. in de manier waarop de 
schoolfeesten worden georganiseerd. 
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Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42; 
Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijs wetgeving, 
artikelen 6 en 6bis; 
Gelet op het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 3, 42° en 62; 
Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 56; 
Gelet op het verzoek van OVSG vzw in zijn brief van 21/06/2016 om de beginselverklaring neutraliteit 
goed te keuren met het oog op een brede gedragenheid binnen het gemeentelijk net; 
Overwegende dat de algemene vergadering van OVSG vzw op donderdag 9 juni 2016 de 
beginselverklaring neutraliteit heeft goedgekeurd. Ook de algemene vergadering van VVSG vzw heeft 
zich hierbij aangesloten; 
Overwegende dat het gemeentelijk onderwijs een openbare dienst is die moet beantwoorden aan de 
principes van neutraliteit. Met deze beginselverklaring wil het gemeentelijk onderwijs zich nog 
duidelijker profileren als neutrale onderwijsverstrekker. De beginselverklaring is als bijlage toegevoegd 
bij dit besluit, evenals een toelichting die de beweegredenen uitlegt en de wettelijke basis meegeeft. 
Overwegende dat de beginselverklaring de principes bevat van wat neutraliteit betekent in een school, 
een academie of een centrum van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs; 
Overwegende dat het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of agogisch project 
tot de autonomie van het schoolbestuur behoort. De beginselverklaring vormt daarbij de 
gemeenschappelijke noemer voor het hele stedelijk en gemeentelijk onderwijs, waaronder de lokale 
projecten een plek vinden; 
Overwegende dat het gemeentebestuur door de goedkeuring het engagement aangaat om het eigen 
pedagogisch project, het eigen schoolreglement en de eigen onderwijspraktijk hiermee in 
overeenstemming te brengen; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, 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 en Etienne Gielen 
 
artikel 1: 
De beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs, zoals opgenomen in de bijlage, 
wordt goedgekeurd. 
artikel 2: 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 
artikel 3: 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan OVSG vzw. 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
29. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Ivo Thys: 
1.Uit de vraag vanuit het publiek gesteld door de heren Jans en Stevens blijkt dat er een ernstig 
probleem is voor de ganse buurt, want maar liefst 206 mensen ondertekende de petitie.  Het 
schepencollege blijft echter haar gelijk volhouden.  Er zullen daar 4 wachtbekkens moeten geplaatst 
worden.  Ik vind de houding van het schepencollege beschamend voor het gemeentebestuur. 
burgemeester Mark Vos: 
Ik wijs er nogmaals op dat de oplossingen voor de wateroverlast lopende zijn.  Voor de verkaveling 
Eycken werd de voorwaarde gesteld dat de vroegere ophopingen moeten gecorrigeerd worden.  De 
adviezen i.v.m. de watertoets waren gunstig.  De weersomstandigheden die zich voordeden in mei 
waren uitzonderlijk en deden zich voor op meerdere plaatsen.  Wij hebben deze mensen niet 
afgescheept, zij werden zelfs ontvangen en gehoord door het schepencollege.  De meningen blijven 
echter verschillen en de meest objectieve uitspraak zal gedaan worden door de rechtbank. 
 
2.Het fietsroutenetwerk tussen Membruggen en Millen werd geasfalteerd.  Dit is een aantasting van 
het landelijke karakter van Riemst en ik ben hiermee niet akkoord. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit was een reeds verharde fietsroute die nu werd hersteld. 
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3.Ik wil de burgemeester feliciteren voor zijn enthousiasme voor het folkloristisch erfgoed, met name 
het haanslaan alhoewel ik betwijfel of dit wel strookt met de wet op het dierenwelzijn. Ik hoop dat u 
hetzelfde enthousiasme aan de dag zult leggen voor het onroerend erfgoed. 
schepen Marina Pauly: 
Dit charter is duidelijk in overeenstemming met de wet op dierenwelzijn en kwam ook tot stand in 
samenwerking met ondermeer de Vlaamse dienst voor dierenwelzijn. 
Dat u ook de deskundigheid van deze dienst in twijfel trekt vind ik jammer. Het haanslaan is een 
eeuwenoud gebruik waarrond we nu met de organiserende verenigingen in overleg met het CAG, 
FARO en de Vlaamse dienst voor dierenwelzijn, een afsprakenkader hebben vastgelegd, aangepast 
aan de hedendaagse normen en wetgeving rond dierenwelzijn. We hebben m.a.w. de traditie weten te 
behouden maar op een diervriendelijke manier, daar waar u zelf als gewezen erfgoedschepen nooit 
op dit gebeuren gereageerd heeft. Dit alsnog in twijfel trekken vind ik dan ook kort door de bocht. 
Ivo Thys: 
Moest de gemeenteraad hiervoor geen beslissing nemen? 
schepen Marina Pauly: 
Het is niet het gemeentebestuur dat zich engageert naar de maatschappij toe, maar wel een 
vereniging.  Het schepencollege moet regulier toezicht houden en stelt een afsprakennota op, een 
nieuwe beslissing van de gemeenteraad is hiervoor niet nodig. 
 
Ludwig Stevens: 
1.Wanneer worden de bermen in Heukelomdorp gemaaid.  Onlangs werd gemaaid tot aan 
huisnummer 53.  Verder op de straat zijn er echter overhangende takken van struiken die zeer erg 
hinderen. 
burgemeester Mark Vos: 
Buiten de bebouwde kom wordt gemaaid vanaf 15 september. We zullen uw vraag onderzoeken. 
 
2. Is er een capaciteitsprobleem in de school te Riemst.  Bij de start van het nieuwe schooljaar waren 
de nodige containerklassen er niet. 
schepen Bert Cilissen: 
De aannemer stelde prioriteiten vandaar dat de containerklassen niet op tijd in orde waren.  Het 
gemeentebestuur heeft zelf een oplossing moeten zoeken door tijdelijk andere lokalen als klaslokalen 
in te richten. 
Ludwig Stevens: 
Wordt de aannemer hiervoor beboet? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit gaat slechts over enkele dagen, er zijn geen stappen ondernomen. 
 
3. Op de dag dat de Iron Man werd georganiseerd er een verkeersinfarct in Riemst.  Gelieve dit te 
voorkomen tijdens de Eneco Tour. 
schepen Christiaan Bamps: 
Wij hebben begrip voor de problemen die de inwoners hebben ondervonden, er waren echter ook veel 
enthousiaste inwoners.  De bouw van de brug heeft veel hinder opgelost. 
Ludwig Stevens: 
Het lijkt mij dat Maastricht als organisator de lusten heeft en wij de lasten. 
burgemeester Mark Vos: 
Er is een evaluatievergadering gepland met de organisatoren en wij zullen o.a. vragen om meerdere 
oversteekplaatsen te voorzien. 
Ivo Thys: 
Ik zou graag het verslag van de evaluatie van dit evenement ontvangen. 
schepen Christiaan Bamps: 
Dit wordt u bezorgd. 
Anita Beusen: 
Vele seingevers waren te jong en niet afkomstig van Riemst, zij waren niet voldoende op de hoogte 
van de situatie.  Zij waren zeer streng en konden geen praktische oplossingen aanreiken.  De 
seingevers moeten beter ingelicht worden. 
Joël L’Hoëst: 
Gelieve in de toekomst de oversteekplaatsen ook beter aan te geven. 
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4. Ontvangt een vereniging die subsidie aanvraagt altijd een antwoord van de gemeente?  Vzw Sint-
Hubertus uit Heukelom heeft dit niet ontvangen en er zou een discussie zijn over het niet nakomen 
van de afspraken. 
schepen Christiaan Bamps: 
Er werd de vereniging gevraagd om een douche unit te plaatsen en zij gaan hiermee niet akkoord. 
burgemeester Mark Vos: 
Pas als het schepencollege een beslissing heeft genomen, ontvangt de vereniging een antwoord.  In 
dit concrete geval zijn de gesprekken met de vereniging nog steeds lopende.  We zullen de vereniging 
te gepasten tijde een antwoord sturen. 
 
Steven Coenegrachts: 
1.Uit de vraag vanuit het publiek, gesteld door de heer Stevens en de heer Jans, blijkt dat 2 burgers 
opkomen voor de handhaving en bescherming van het openbaar domein omdat er een verkeerde 
meting werd gedaan en dat de gemeente tegen deze burgers procedeert.  Dit lijkt mij vreemd dat 
burgers die opkomen voor de bescherming en handhaving van het openbaar domein naar de 
rechtbank moeten gaan.  Ik zou graag de kostprijs van deze procedure ontvangen. 
burgemeester Mark Vos: 
Wij zullen u de kostprijs bezorgen.  Wij zijn meegenomen in de procedure omdat wij de verkaveling 
hebben goedgekeurd. 
Jan Peumans: 
1.Kan een ambtenaar van de gemeente Riemst deze opmeting doen? 
burgemeester Mark Vos: 
Ja dit kan volgens onze deontologische code en om alle twijfels weg te nemen hebben wij ook een 
tegenexpertise laten uitvoeren. 
2. Er werd in feite een vergunning afgeleverd voor een stuk dat gedeeltelijk tot het openbaar domein 
behoort en het zijn de omwonenden die procederen om het openbaar domein te vrijwaren. 
burgemeester Mark Vos: 
De tegenexpertise heeft de 1ste opmeting bevestigd;  het is nu aan de rechtbank om een beslissing te 
nemen. 
3. U had nooit een verkaveling in dit gebied mogen toestaan. 
burgemeester Mark Vos: 
In dit gebied mag er verkaveld worden, dit is bevestigd door de hogere overheid. 
4. Heeft u als burgemeester het bezwaarschrift dat de heer Raymond Hansen tegen deze verkaveling 
heeft ingediend zelf geschreven en werd daarna de verkaveling door het schepencollege 
goedgekeurd? 
burgemeester Mark Vos: 
De verkaveling werd goedgekeurd door het schepencollege.  Ik wens niet te antwoorden op deze 
vraag. 
schepen Katja Onclin: 
U insinueert dat de burgemeester alleen beslist, maar het is het college van burgemeester en 
schepenen dat collegiaal een beslissing neemt.  De discussie wordt momenteel gevoerd voor de 
rechtbank. 
burgemeester Mark Vos: 
Indien uit de uitspraak van de rechtbank blijkt dat de opmeting verkeerd is gebeurd zal de gemeente 
de nodige stappen nemen.  
 
Steven Coenegrachts: 
2. Uit briefwisseling blijkt dat de aanleg van de parking aan het postkantoor niet conform de 
bouwvergunning is.  Wat gaat de gemeente hieraan doen?   
schepen Guy Kersten: 
De eigenaar van het gebouw beging een bouwovertreding bij de aanleg van de parking  
De bevoegde diensten zijn in overleg met de betrokken partijen, nl. de eigenaar en de Post 
Steven Coenegrachts: 
Is de eigenaar gebonden aan een termijn om dit recht te zetten? 
schepen Guy Kersten: 
Wij zoeken dit op en bezorgen u een antwoord. 
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3.Aan de brug te Kanne zou zich een drugsprobleem voordoen.  Lokale inwoners hebben om dit te 
bewijzen 30 dagen lang vuil opgeruimd in die buurt en zij verzamelden 45 bewijsstukken.  Kan er een 
veiligheidscamera gehangen worden? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit werd gemeld aan de politie en zij zijn bezig met een onderzoek. De politie doet regelmatig 
controles op deze plek. 
 
4. Is het vaststellen van een inventaris van de archeologische zone zinvol?  Wat zijn de gevolgen voor 
de burgers? 
schepen Mathieu Eycken: 
De brief desbetreffende werd zeer moeilijk opgesteld en wij overwegen een info-vergadering 
hieromtrent te organiseren. 
 
Jan Noelmans: 
1.Graag een stand van zaken i.v.m. de 15 locaties op de ruilverkavelingswegen die zorgen voor 
waterophoping en die in het begin van dit jaar tijdens een gemeenteraadszitting werden gemeld. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is nog grotendeels ongewijzigd omdat we nu vooral bezig zijn met de probleemlocaties van de 
overstromingen in mei.  We zullen uw vraag onderzoeken en u een overzicht bezorgen van de 
genomen maatregelen en van de maatregelen die nog moeten genomen worden. 
 
2. Wat is de evaluatie van de invoering van digitale bouwaanvragen? 
schepen Katja Onclin: 
We hebben tot op heden nog maar 1 digitale bouwaanvraag ontvangen via het omgevingsloket en dit 
is goed verlopen. 
 
3. Graag een stand van zaken i.v.m. de ANPR-camera’s. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is een dossier van de politiezone dat waarschijnlijk in oktober aan de politieraad zal worden 
voorgelegd 
Jan Noelmans: 
Zijn er bijkomende camera’s op de afrit van de snelweg geplaatst en zijn deze reeds actief? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen u een antwoord bezorgen. 
 
Jan Peumans: 
1.Graag een stand van zaken i.v.m. de erkenning van de ondergrond als wereldergoed door de 
Unesco. 
schepen Mathieu Eycken: 
Dit dossier is lopende. 
 
2.Graag een stand van zaken i.v.m. de verkoop van de schoolgebouwen in de Tolstraat te Herderen. 
burgemeester Mark Vos: 
Een architect is aangesteld om de gebouwen in de markt te kunnen zetten.  Er werd gevraagd om het 
hoofdgebouw te bewaren en indien mogelijk ook het kloostergebouw. 
 
3.Wordt de 50km/u-zone ingevoerd in de doortocht te Herderen? 
schepen Guy Kersten: 
Deze vraag werd gericht aan AWV. Dit werd ook meegeven tijdens de laatste vergadering van de 
PCV. 
 
Veerle Wouters: 
1.Gelieve te noteren dat er geen link is vanuit de homepage van gemeente Riemst naar het OCMW. 
Op de website van Riemst word je bij sociale voordelen doorverwezen naar de rechtenverkenner.  Zijn 
alle sociale voordelen en premies die in Riemst bestaan hier terug te vinden?  Kan dit worden 
onderzocht? 
 
 
 



notulen gemeenteraad dd. 12.09.2016 – p. 36 
 

 
schepen Marina Pauly: 
We zullen dit onderzoeken.  Het OCMW onderhoudt zijn eigen website.  Daar we binnenkort starten 
met een nieuwe website in de gemeente Riemst zal de link met het OCMW op de huidige site niet 
meer gewijzigd worden. 
 
2. Bestaat in de gemeente Riemst een premie voor mantelzorg? 
schepen Katja Onclin: 
Er bestaat een premie voor mantelzorg in onze gemeente, maar er komen weinig mensen voor in 
aanmerking.  Momenteel wordt dit onderzocht en zal een nieuw voorstel voorgelegd worden aan de 
OCMW-raad. 
 
Etienne Gielen: 
1.Bestaat er een beeld van de ondergrond met betrekking tot de bovengrond om alzo te zien welke 
woningen of percelen bedreigd zijn? 
burgemeester Mark Vos: 
In de vragenronde worden geen vragen meer beantwoord die betrekking hebben op een behandeld 
agendapunt van deze zitting.  Maar omdat u nieuw bent in de raad zullen we uw vraag onderzoeken. 
 
2.Volgens het M-decreet moet er in het onderwijs basiszorg en verhoogde zorg zijn.  Hoe wordt dit in 
onze gemeentescholen specifiek ingevuld? 
schepen Bert Cilissen: 
We zullen u een antwoord bezorgen. 
 
Anita Beusen: 
1.Krijgen de begeleiders van de speelpleinwerking een opleiding alvorens zij starten?  Worden zij 
voldoende op de hoogte gebracht van wat mag en wat niet mag?  Worden er maatregelen getroffen 
als zij zich niet houden aan de regels zoals bv. een kind van de bus laten afstappen als er niemand 
voor dit kind aanwezig is om het op te vangen aan de halte?  Werd hen ooit gevraagd om niet 
voortdurend hun gsm te gebruiken o.a. op de momenten dat de kinderen s’morgens worden gebracht, 
de kinderen zowel als de ouders worden graag vriendelijk ontvangen. 
schepen Bert Cilissen: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
2. Kan er plaatselijk verkeer ingevoerd worden in de Leemkuilstraat? 
schepen Guy Kersten: 
De ruiverkavelingswegen die niet op het fietsroutenetwerk liggen zijn open voor alle verkeer. 
De Leemkuilstraat behoort niet tot het fietsroutenetwerk en is dus opengesteld voor alle verkeer.  We 
zullen de snelheid laten meten en u een antwoord bezorgen. 
 
Dirk Jacobs: 
1.Onze vraag om de aankondiging van “Jan Feest” op te nemen in Info-Plus werd geweigerd met als 
motivatie dat er geen publicaties van een politieke vereniging worden opgenomen.  Nochtans werd de 
Blue After Work Party wel aangekondigd in de Info-Plus. 
schepen Marina Pauly: 
Dit wordt onderzocht.  In het huishoudelijk reglement staat dat de aankondigingen objectief en 
neutraal moeten zijn. 
 
2.Waarom zijn er containerklassen bijgeplaatst voor de school in Riemst? Er was toch een 
leerlingenstop afgesproken. 
schepen Bert Cilissen: 
Er is nu een capaciteitsbepaling voor alle scholen in Riemst van 26 leerlingen per klas.  In het 
verleden zijn er zeer veel kinderen ingeschreven in deze school waardoor het nodig om is om klassen 
te splitsen.  Hierdoor was er nood aan een containerklas. 
 
3.Tijdens de overstroming in mei is een gedeelte van het talud in Vroenhoven naast het kanaal 
afgezakt.  Wie moet dit herstellen? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit gebeurt door de Scheepvaart. 
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4. Hoeveel kavels zijn er bijgekomen in Riemst en hoeveel van deze kavels zijn verkocht? 
burgemeester Mark Vos: 
We kunnen u de lijst bezorgen van de bouwvergunningen voor privéverkavelingen.  Voor de 
gemeentelijke verkavelingen kunnen wij u een overzicht bezorgen van de verkochte kavels. 
 
Jo Ruyters: 
Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het talud van het fietspad tussen de brug van Kanne 
en de oude Tramstraat? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is de taak van de Scheepvaart, we zullen dit doorgeven. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
30. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
- Besluit tot oprichting van een werkgroep Kerkenplan Riemst  
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 12.09.2016  toegevoegd. 
 
motivatie 
Riemst is een van de Limburgse gemeenten waar wel een parochieplan maar nog geen kerkenplan 
werd goedgekeurd.  
Een parochieplan is een inventaris van de religieuze activiteiten (dopen, missen, huwelijken, 
begrafenissen....) die in de diverse kerken nog plaats hebben in een gemeente. 
In een kerkenplan wordt een voorstel gedaan over vijf mogelijke toekomstige bestemmingen voor een 
kerk, nl.: 
• Een kerk die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor religieuze activiteiten maar waarin ook 
nevenactiviteiten mogelijk zijn. Deze kerken zijn permanent open, beveiligd en  toegankelijk.  
• Een kerk waarin de eredienst nog plaatst heeft, maar polyvalent gebruikt wordt.  
 
• Een kerk die fysisch wordt opgesplitst met een gedeelte uitsluitend bestemd voor erediensten.  
• Een kerk die een totale herbestemming krijgt en waarin geen erediensten meer plaats vinden. 
Deze kerken kunnen een openbare functie krijgen of op de markt worden aangeboden  voor een 
privébestemming. 
• Een kerk die wordt gesloopt en waarvan de bouwgrond een andere bestemming krijgt, hetzij 
voor een openbare, hetzij voor een private functie. 
 
De vraag die zich opdringt, is of de gemeente Riemst zich financieel kan en wil veroorloven om  in 
elke woonkern een kerk mee te onderhouden voor een erg beperkt aantal religieuze activiteiten en 
voor een zeer beperkt aantal deelnemers aan deze activiteiten.  Moeten deze activiteiten en de groep 
deelnemers niet geconcentreerd worden in een beperkt aantal kerken van de gemeente. 
De herbestemming van een kerk vraagt om een maatschappelijk draagvlak in de deelgemeente 
waartoe ze behoort. 
Het creëren van dit draagvlak is een studiewerk van een stuurgroep die samengesteld is uit alle 
betrokken actoren. Na het studiewerk volgt de informatie aan het brede publiek waaruit zal blijken of 
de voorziene bestemming van deze kerk in dit dorp de nodige steun krijgt om de voorgestelde 
bestemming te realiseren. 
 
burgemeester Mark Vos: 
Het schepencollege stelt voor om niet akkoord te gaan met  dit voorstel. 
 
BESLUIT: 
artikel 1:  
De gemeenteraad van Riemst zal overgaan tot de samenstelling van een werkgroep ter voorbereiding 
van de toekomstige bestemming van de kerken op zijn grondgebied. Het studiewerk van deze 
werkgroep zal uitmonden in een kerkenplan.  
artikel 2:  
In deze  werkgroep zal minstens één of meerdere vertegenwoordiger(s) zetelen van: 
• het centraal kerkbestuur  
• het gemeentebestuur  
• het bisdom  
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• de deken  
• per deelgemeente  een afgevaardigde van het  kerkbestuur en de parochieraad voor zover het 
hun kerk betreft  
• een studiebureau met ervaring in de opmaak van kerkenplanning  
artikel 3:  
In de eerstvolgende budgetwijziging of het budget van 2017 zal een krediet van 5.000 €. worden 
voorzien voor de organisatie van deze werkgroep.  
 
BESLUIT: 10 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters en Etienne Gielen 
14 stemmen tegen: 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 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
31. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
- Oprichting Jongerengemeenteraad. 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 12.09.2016  toegevoegd. 
 
motivatie 
In oktober 2018 hebben de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats.  De jongeren die vandaag 
tussen 16 en 22 jaar oud zijn, zullen dan voor de  eerste maal kennis maken met de gemeentepolitiek.  
Om deze groep jongeren beter voor te bereiden op de verkiezingen en hen wegwijs te maken in het 
gemeentebeleid, is het zinvol hen hierop  voor te bereiden.  Dit kan in een 5-tal zittingen waarin de 
jongeren zowel informatie krijgen over de financiering en de werking van een gemeentebestuur als 
enige praktijkoefeningen aan de hand van een rollenspel  waarin zij een lokale politieke rol spelen. Tot 
aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen kunnen een viertal reeksen gemeenteraden worden 
samengesteld zodat er een grote groep jongeren wordt bereikt.  Indien de jongeren dit een 
aantrekkelijk voorstel vinden, kunnen we met dit initiatief een 100-tal jongeren bereiken.  
 
Samenstelling :  
Het is niet de bedoeling deze jongerengemeenteraad te laten verkiezen door alle jongeren van die 
leeftijdscategorie. Dat zou te omslachtig zijn.  Alle jongeren mogen zich kandidaat stellen om deel te 
nemen via een oproep in het gemeentelijk informatieblad en eventueel een persoonlijke uitnodiging.  
Uit de kandidaturen worden 25 kandidaten geloot die verdeeld worden in 3 partijen van 6 en 1 partij 
van 7 fractieleden. De partij met de 7 leden duidt in zijn midden een burgemeester aan. De andere 
partijen kiezen in hun midden een fractieleider. De partijen mogen genoemd worden naar de vier 
partijen in de "echte" gemeenteraad. De  grootste partij én nog een tweede vormen de meerderheid, 
de twee andere de oppositie. Indien er meer kandidaten zijn dan 25, krijgen deze de rol van 
secretaris, financieel beheerder, publiek,.en/of mogen ze aansluiten bij de volgende reeks.  
Er wordt naar gestreefd om van elke woonkern een vertegenwoordiger in de gemeenteraad te laten 
zetelen en de beide geslachten evenveel in de samenstelling op te nemen.  
 
Externe begeleiding  en documentatie: 
De deelnemende jongeren ontvangen een compacte maar heldere brochure over de financiering en 
de werking van een gemeenteraad ( politeia-reeks van de VVSG) en om deze jongerengemeenteraad 
neutraal te houden, is een externe begeleiding noodzakelijk.  
 
schepen Bert Cilissen: 
Dit voorstel gaat voorbij aan de goede werking van de jeugdraad.  We motiveren jongeren om mee te 
werken in de jeugdraad.  De jeugdraad wordt telkens bevraagd bij het nemen van beslissingen. Het 
schepencollege stelt voor om niet akkoord te gaan met dit voorstel. 
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BESLUIT: 
artikel 1: 
In de gemeente Riemst zal per 1 januari 2017 een jongerengemeenteraad worden opgericht.  
artikel 2: 
Het schepencollege zorgt voor externe begeleiding van dit initiatief via een communicatiebureau. 
artikel 3: 
De gemeentelijke communicatiedienst en de jeugddienst nemen de praktische uitwerking voor hun 
rekening.  
artikel 4: 
De nodige kredieten zullen in het budget 2017 worden voorzien.  
 
BESLUIT: 10 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters en Etienne Gielen 
14 stemmen tegen: 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 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
32. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
- Organisatie van hoorzittingen in elke woonkern van de gemeente. 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 12.09.2016  toegevoegd. 
 
motivatie 
Riemst heeft een verleden van inspraak van de burger. We denken hierbij aan de hoorzittingen in 
functie van het "Bevolkingsgericht Onderzoek" van de cultuurraad eind jaren 70 onder de bezielende 
begeleiding van Sieg Vlaeminck.  In vroegere legislaturen  werden meermaals hoorzittingen 
georganiseerd. Enkele legislaturen geleden werd in elke woonkern een dorpsraad opgericht. Om 
meerdere redenen gingen ze allen ter ziele.  
De laatste 10 jaren  wordt de inspraak van de burger meestal beperkt tot informatiesamenkomsten. De 
burger wordt in dit geval op de hoogte gebracht van wat het gemeentebestuur van plan is, meestal 
met reeds ver uitgewerkte plannen.  
De mondigheid van de burger heeft tegenwoordig een niveau bereikt dat hij/zij ook zinnig kan mee- en 
inspreken over de plannen die zijn/haar gemeentebestuur in zijn straat/dorp/woonkern wenst uit te 
voeren. Regelmatig is verontwaardiging te horen bij de bevolking omdat zij niet betrokken wordt bij het 
denkwerk vooraf van de plannen. 
Deze betrokkenheid kan vergroot worden door o.a. de organisatie van hoorzittingen in elke woonkern. 
De informatie die op deze wijze kan verzameld worden, is basisstof voor het beleidsplan van de 
volgende legislatuur.   
Om deze hoorzittingen neutraal te houden, is een externe begeleiding noodzakelijk.  
 
schepen Marina Pauly: 
Ook wij vinden inspraak belangrijk en we organiseren daarom ook geregeld themagerichte 
inspraakmomenten.  Wij hebben een omgevingsanalyse georganiseerd en deze zullen wij evalueren 
in 2017 met een nieuwe bevraging.  Ons doel is hetzelfde, maar we volgen een hedendaagse aanpak.  
Het schepencollege stelt voor om niet akkoord te gaan met dit voorstel. 
 
BESLUIT:  
artikel 1:   
Het gemeentebestuur organiseert tussen januari 2017 en mei 2018 in elke woonkern van Riemst een 
hoorzitting.  
artikel 2: 
Het schepencollege voorziet de nodige externe begeleiding van deze inspraakmomenten. 
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artikel 3:  
De gemeentelijke communicatiedienst zal instaan voor de praktische organisatie van deze 
hoorzittingen. 
artikel 4:  
De nodige kredieten zullen in het budget 2017 worden voorzien.  
 
BESLUIT: 10 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Anita Beusen, Ludwig 
Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters en Etienne Gielen 
14 stemmen tegen: 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 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 00.25uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
 
 
Guido Vrijens 
gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 


