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Vergadering gemeenteraad van 11/06/2018. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 
schepenen 
Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, 
Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne 
Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts, Rachelle Onclin, raadsleden 
Guido Vrijens, gemeentesecretaris 
 

 
Laat zich verontschuldigen:  
Anita Beusen, raadslid 
 

 
Vanaf punt 7 vervoegt Jan Peumans, raadslid de zitting. 
 
Vragen vanuit het publiek: 
Er zijn geen vragen uit het publiek. 
 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering samengeroepen 
ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter dd. 01.06.2018. 
De mondelinge vragen worden aangevat door mevrouw Ivo Thys, de stemmingen worden volgens 
loting aangevat door mevrouw Rachelle Onclin. 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 14.05.2018 
 
Marc Konings:  
Tijdens de vorige gemeenteraad heb ik een overzichtslijst opgevraagd van de intercommunales: wat is 
het doel en de kostprijs? Ik heb nu alleen een lijst gekregen met daarin de mandaten en 
vertegenwoordigers.  
Burgemeester Mark Vos:  
We zullen het u bezorgen.  
 
Ivo Thys:  
Is het mogelijk om bij onderstaande punten de volgende elementen toe te voegen: 

- punt 1: ‘welke zin heeft het om als raadslid naar de commissie te gaan als er 4 schepenen 
afwezig zijn?’  

- punt 2: ‘is er ruimte en geld voorzien voor eventuele conflictbegeleiding?’ 
- punt 14: Grottenbier en grottenkaas worden gezien als producten met een toeristische 

meerwaarde. Waarom is de wijn van een wijnmaker uit Riemst geen toeristische 
meerwaarde? 

 
Ludwig Stevens:  
Ik was bij punt 18 niet aanwezig bij de stemming. Kan dit aangepast worden? 
 
Burgemeester Mark Vos:  
We zullen het verslag aanpassen. 
 
Het verslag ligt ter inzage. 
 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit 
voorstel. 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, 
Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo 
Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
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AH ROW 
2. GOEDKEURING JAAR/FINANCIEEL VERSLAG 2017 STEBO 
 
Marc Konings:  
Ik vind voor Riemst niets terug over het up-to-date houden van het ROP, het lokaal woonoverleg en de 
opmaak van dorpsfoto’s.  
Schepen Katja Onclin: 
U kan het terugvinden in het verslag. 
 
Marc Konings:  
Kunt u mij de tabel op pag.109 uitleggen? 
Schepen Katja Onclin: 
We moeten voor 2025 nog 76 sociale huurwoningen realiseren. Voor sociale koopwoningen en kavels 
zijn er tegen de vooropgestelde termijn voldoende.  
 

• Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
• Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur, en latere 

wijzigingen; 
• Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 
• Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur en in het bijzonder het gelijkheids- en 

transparantiebeginsel; 
• Gelet op de goedkeuring 'Verderzetting projectwerking (periode 2015-2017) interlokale 

vereniging ter ondersteuning van projecten lokaal woonbeleid - Haspengouw' door de 
gemeenteraad in de vergadering van 7 juli 2014; 

• Gelet op artikel 15 van de 'Overeenkomst met statutaire draagkracht aangaande de oprichting 
van de Interlokale vereniging ter ondersteuning van projecten inzake lokaal woonbeleid - 
Haspengouw' dd 9 juli 2014 

• Overwegende de goedkeuring van het jaar en financieel verslag 2017 op het beheerscomité 
van 23 april 2018 

 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, 
Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo 
Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2017 en het financieel verslag 2017 van vzw STEBO goed. 
artilel 2: 
Een afschrift van dit besluit wordt  overgemaakt aan STEBO vzw, Windekestraat 1, 3600 Genk. 
 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
3. AANPASSING LOCATIES INVOEREN BERMPARKEREN 
 
Steven Coenegrachts: 
Kan dit ook in Lafelt ingevoerd worden? 
Schepen Guy Kersten:  
De rijbaan is er breed genoeg.  
 
Etienne Gielen:  
De Grotstraat ligt in een schoolomgeving. Kan in de Grotstraat ook een fietsstraat ingevoerd worden? 
Schepen Guy Kersten:  
We gaan dit eerst invoeren en evalueren in Riemst en Vlijtingen. Na de evaluatie kan bekeken worden 
op welke locaties dit nog kan ingevoerd worden.  
 
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; 
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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, met in het bijzonder artikel 70; 
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; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Riemst van 3 juli 2017; 
Overwegende dat deze handhaving zeer belangrijk is bij deze maatregel; 
Overwegende dat deze maatregel enkel van toepassing kan zijn mits er voor voetgangers voldoende 
doorgang is; 
Overwegende dat er door deze maatregel op de gekozen locaties geen vrije doorgang van 1,5 meter 
voor voetgangers kan gegarandeerd worden; 
Overwegende dat deze maatregel geëvalueerd zal moeten worden en mogelijks bijgestuurd zal 
moeten worden; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, 
Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo 
Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1:  
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel om volledig op de berm te parkeren in de Grotstraat. 
artikel 2: 
De maatregel uit artikel 1 zal aangegeven worden met verkeersborden E9e en onderborden. Deze 
signalisatie zal geplaatst worden 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:  
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 
4. SCHOOLOMGEVING VLIJTINGEN 
 
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; 
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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, met in het bijzonder artikel 70; 
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 maatregel een omrijfactor met zich meebrengt voor de bewoners van het 
Pater Vanweertplein; 
Overwegende dat deze maatregelen genomen worden in het kader van de verkeersveiligheid van de 
zwakke weggebruiker; 
Overwegende dat evaluatie en eventuele bijsturing van deze maatregelen noodzakelijk kan zijn;  
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, 
Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo 
Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel om éénrichtingsverkeer in te voeren in het Pater 
Vanweertplein (dit in de rijrichting van de Sint-Albanusstraat richting de Kloosterstraat) en de rest van 
de Kloosterstraat (dit in de rijrichting van het Pater Vanweertplein richting Kabricht). Voor fietsers is er 
een uitzondering daar zij nog steeds in beide rijrichtingen mogen rijden. 
artikel 2: 
De maatregel uit artikel 1 zal door middel van verkeersborden F19 en C1 en onderbord M4 
aangegeven worden. Deze signalisatie zal geplaatst worden 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 gehele Kloosterstraat en het Pater Vanweertplein zal ingericht worden als fietsstraat. 
artikel 4: 
De maatregel uit artikel 3 zal door middel van verkeersborden F111 en F113 aangegeven worden. 
Deze signalisatie zal geplaatst worden 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: 
In de gehele Kloosterstraat en het Pater Vanweertplein zal de snelheid beperkt worden tot 30 km/u 
artikel 6: 
De maatregel uit artikel 5 zal door middel van verkeersborden C43 aangegeven worden. Deze 
signalisatie zal geplaatst worden 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 7: 
Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet. 
artikel 8: 
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente. 
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artikel 9: 
Deze verordening wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van Limburg voor 
vermelding in het bestuursmemoriaal. 
artikel 10: 
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 
5. SCHOOLOMGEVING RIEMST 
 
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, met in het bijzonder artikel 70; 
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 maatregelen een impact hebben op de verkeersveiligheid; 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, 
Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo 
Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel om een parkeer- en stilstaanverbod in te voeren in 
de Paenhuysstraat. Dit over de gehele zone langsheen de school. 
artikel 2: 
De maatregel uit artikel 1 zal door middel van verkeersborden E3 aangegeven worden. Deze 
signalisatie zal geplaatst worden 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: 
Een gedeelte van de Paenhuysstraat, Pastoor Winterstraat en de Klein-Lafeltstraat zal ingericht 
worden als fietsstraat. Dit voor de zone die aangegeven is met de specifieke signalisatie. 
artikel 4: 
De maatregel uit artikel 3 zal door middel van verkeersborden F111 (begin fietsstraat) en F113 (einde 
fietsstraat) aangegeven worden. Deze signalisatie zal geplaatst worden 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. Om het begin en het einde van een fietsstraat goed aan te geven is 
het bovendien aangewezen om eveneens op de rijbaan zelf het pictogram van een fietsstraat aan te 
brengen door middel van een beschildering van de rijbaan. 
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artikel 5: 
Ter hoogte van de school zal een nieuwe voetgangersoversteekplaats voorzien worden. Deze zal 
conform de plaatsingsvoorwaarden aangebracht worden. 
artikel 6: 
Langsheen de school zullen, ter beveiliging van het voetpad, hekken geplaatst worden op de grens 
van de openbare rijbaan en de stoep. 
artikel 7: 
Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet. 
artikel 8: 
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente. 
artikel 9: 
Deze verordening wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van Limburg voor 
vermelding in het bestuursmemoriaal. 
artikel 10: 
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveilighed 
van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 
LDP - Dienst Milieu 
6. ALGEMENE VERGADERING LIMBURG.NET 21-06-2018 
 
Marc Konings: 
Wat is de jaarrekening van Riemst? 
Burgemeester Mark Vos:  
Die komt in juli op de gemeenteraad. 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15-07-2005 en latere wijzigingen. 
Gelet op de uitnodigingsbrief van 2 mei 2018 (referteFA_AM_180502_335) tot de Algemene 
Vergadering van Limburg.net op donderdag 21 juni 2018 om 19u in de kantoren van Limburg.net, 
Gouverneur Verwilghensingel 32 te Hasselt, met vermelding van de volledige agenda;  
1) Welkom door de voorzitter 
2) Goedkeuring verslag vorige vergadering  
3) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 
4) Jaarrekening 2017 (art. 65 DIS; art. 13, 40 en 45 statuten) 
5) Activiteitenverslag 2017   
6) Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
7) Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
8) Kwijting aan de bestuurders (art. 65 DIS, art. 40 statuten) 
9) Kwijting aan de commissaris (art. 65 DIS, art. 40 statuten) 
10) Ontslag en benoeming van bestuurders: 
- Voor de stad Peer wordt de heer Rudi Vanhees vervangen door de heer Roger Vanhove 
11) Varia 
Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 
rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 
12, §2 ,3° van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, verder het 
Decreet genoemd; 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net; 
Gelet op de statuten van Limburg.net; 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde 
agendapunten te weigeren. 
 
BESLUIT: 23 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, 
Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo 
Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
De agendapunten van de Algemene Vergadering van donderdag 21 juni 2018 van de 
Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.  
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artikel 2: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het 
bezorgen van een afschrift in tweevoud aan Limburg.net. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
7. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING INTER AQUA MET BETREKKING TOT: 

 GOEDKEURING VAN DE AGENDA 

 PARTIËLE SPLITSING 

 STATUTENWIJZIGING 

 VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE GEMEENTE 
 
Marc Konings:  
Worden de taken herverdeeld? 
Burgemeester Mark Vos:  
De taken werden herverdeeld bij de fusie van Infrax en Eandis. 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is aan de opdrachthoudende vereniging Inter 
Aqua; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij 
decreet van 18 januari 2013; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger kan lopen over 
de volledige legislatuur 2013-2018; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering 
en dat van lid van een van de andere organen; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 
intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter Aqua; 
Gezien de gemeente Riemst per aangetekend schrijven van 15 maart 2018 werd geïnformeerd 
omtrent een voorstel tot statutenwijziging en per aangetekende brief van 2 mei 2018 werd opgeroepen 
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Inter-aqua die op 19  juni 2018 
plaats heeft in de exploitatiezetel van Infrax cvba, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt.  
Gezien een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 19 
april 2018 werd aan de gemeente Riemst overgemaakt. 

PARTIËLE SPLITSING 
In de raden van bestuur van het najaar van 2016 van elk van de Vennootschappen die bij de 
partiële splitsing zijn betrokken, werd, nadat het initiatief tot fusie van alle Infrax-DNB’s 
(DistributieNetBeheerders) werd afgevoerd, gesteld dat er zou worden verder gewerkt op de piste 
om alle personeelsleden van de onder Infrax cvba ressorterende entiteiten in één entiteit onder te 
brengen vanuit het oogpunt van “éénheid van leiding”.  
De bedoeling is om met deze operatie alle statutaire medewerkers van de Infrax-DNB’s onder te 
brengen in één en dezelfde juridische entiteit. Daarbij zal het model worden gevolgd waarbij alle 
assets (netwerken) inclusief de exploitatierechten daarop integraal bij INTER-ENERGA, INTER-
MEDIA en INTER-AQUA worden ondergebracht en het beheer van de rechtstoestandsreglementen 
van de statutaire medewerkers in naam en voor rekening van de toegetreden gemeenten en dit als 
een welbepaalde taak van gemeentelijke belang/algemeen nut, achter blijft in INFRAX LIMBURG. 
Ook de gemeenten van de andere momenteel onder Infrax cvba ressorterende entiteiten , met 
name Infrax West, PBE en IVEG, die in onderhavige operatie geen betrokken partij zijn, zullen in 
een later stadium het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire medewerkers 
inbrengen in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV. Mede omdat het merendeel van de statutaire 
medewerkers op heden reeds binnen INFRAX LIMBURG tewerkgesteld zijn, wordt de juridische 
entiteit INFRAX LIMBURG als vehikel gebruikt waarin de eenheid van leiding middels het 
gemeenschappelijk beheer van de statutaire medewerkers zal worden gerealiseerd. INFRAX 
LIMBURG wijzigt haar maatschappelijk doel en wijzigt tevens haar naam naar Fluvius OV 
(Opdrachthoudende vereniging). 
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De inbreng van  een welbepaalde taak van gemeentelijk belang  / algemeen nut door de 
gemeenten is noodzakelijk omdat INFRAX LIMBURG / Fluvius OV de rechtsvorm van een 
opdrachthoudende vereniging heeft en zulke vereniging een doelstelling van gemeentelijk belang 
moet verwezenlijken (in casu dan het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire 
medewerkers) waarvoor de rechten worden ingebracht. 
Teneinde de gemeenten van  de andere onder Infrax cvba ressorterende entiteiten te laten 
toetreden tot INFRAX LIMBURG / Fluvius OV is het noodzakelijk dat het huidige INFRAX 
LIMBURG wordt “leeg gemaakt”. Daarmee wordt bedoeld dat bepaalde vermogensbestanddelen 
van INFRAX LIMBURG, met uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire 
medewerkers van de opdrachthoudende vereniging INFRAX LIMBURG , middels onderhavige 
partiële splitsing zullen terechtkomen bij INTER-ENERGA, INTER-MEDIA, INTER-AQUA. Na 
realisatie van onderhavige partiële splitsing zal in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV voor elke 
gemeentelijke deelnemer alleen nog een kapitaalsparticipatie overblijven op basis van 
inwonersaantal. De gemeenten van  de andere onder Infrax cvba ressorterende entiteiten treden in 
een later stadium (per 1 april 2019) toe tot INFRAX LIMBURG / Fluvius OV met een 
kapitaalsinbreng op basis van dezelfde criteria en verdeelsleutels die zullen gelden voor de huidige 
gemeentelijke deelnemers in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV. 
De overdracht van de vermogensbestanddelen van INFRAX LIMBURG naar INTER-ENERGA, 
INTER-MEDIA, INTER-AQUA gebeurt via een partiële splitsing.  
 
STATUTENWIJZIGINGEN 
 
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:  
1. De aanduiding van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor Inter-aqua 
2. Afstemming op de statuten van de DNB’s die zijn toegetreden tot Fluvius System Operator 
cvba. 
3. Redactionele aanpassingen/verfijningen 
In de begeleidende nota bij het voorstel van tekstwijziging, zoals verzonden per aangetekende brief 
d.d. 15 maart 2018 wordt meer gedetailleerd ingegaan op de voorgestelde wijzigingen aan de 
statuten. 

Gezien overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de algemene 
vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de statutenwijzigingen; 
Gezien de  gemeenteraad tevens het mandaat van de vertegenwoordigers dienst vast te stellen. 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in vergadering van 9 april 2018 houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging; 
Gezien voor de gemeentelijke afgevaardigden volgens het decreet van 18 januari 2013 houdende de 
wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 
aanstellingsprocedure van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) kan gebeuren voor de periode van 
de volledige legislatuur (2013-2018); 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 november 2014 om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door de heer Peter Neven, wonende Toekomststraat 33 te 3770 Riemst en de 
heer Joël L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst en hen af te vaardigen op de 
buitengewone algemene vergaderingen en algemene vergaderingen tijdens de legislatuur 2013-2018 
met elk 50 procent stemrecht; 
Gelet op de beslissing om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander mevrouw Rachelle 
Onclin, gemeenteraadslid wonende Keelstraat 2 te 3770 Riemst, aan te duiden; 
Gezien de bespreking van dit agendapunt door de CIS op 4 juni 2018; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Bovenvermelde gemeenteraadsleden worden gemandateerd om op de buitengewone algemene 
vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter Aqua van 19 juni 2018 (of op elke 
andere gewone algemene vergadering met dezelfde agenda ingeval de eerste niet geldig zou kunnen 
beraadslagen) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn 
genomen over de agendapunten van de vergadering van het intergemeentelijk 



Notulen gemeenteraad dd. 11.06.2018 - pag. 9 
 

samenwerkingsverband Inter Aqua van 19 juni 2018 en verder al het nodige te doen voor de 
afwerking van de volledige agenda, en dit elk met 50% van de stemmen toekomende aan ons 
bestuur. 
artikel 2: 
Om akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten van de algemene vergadering: 

1) Partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming door Inter-energa, Inter-media en Inter-
aqua van de vermogensbestanddelen van Infrax Limburg met uitzondering van de rechten op 
het beheer van de statutaire medewerkers. 

a) Kennisname en goedkeuring van het splitsingsvoorstel, van het omstandig 
verslag van de Raad van bestuur en van het bijzonder verslag van de commissaris met 
betrekking tot het splitsingsvoorstel door overneming van de vermogensbestanddelen 
van Infrax Limburg, met uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire 
medewerkers, met uitwerking per 1 januari 2018. De deelnemers kunnen één maand 
voor de buitengewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis 
nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige 
stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en 
kosteloos een kopie van deze stukken krijgen. 
b) Goedkeuring van de partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming 
door Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua onder de opschortende voorwaarde  van  
goedkeuring door de algemene vergaderingen van Infrax Limburg, Inter-energa en  
Inter-media.  

2) Voorstel van statutenwijziging van Inter-aqua namelijk; opname van Fluvius System operator 
cvba als werkmaatschappij die in de plaats treedt van Infrax Limburg. Laatstgenoemde is 
ingevolge de partiële splitsing niet langer deelnemer in Inter-aqua. 

3) Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging. 
4) Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System 

Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie 
van Inter-aqua in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig 
artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur. 

5) Delegatie van machten tot vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden 
die geldt t.a.v. deze partiële splitsing. 

6) Opdracht aan de Raad van Bestuur van Inter-aqua tot boekhoudkundige verwerking van 
vermelde  partiële splitsing en verlenen van de nodige machten met het oog op het vervullen 
van de formaliteiten voortvloeiend uit de partiële splitsing. 

7) Verlenen van machtiging aan de secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker 
van het Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in 
de punten 1 tot en met 7 bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten 
overeenkomstig aan te passen. 

artikel 3: 
De afgevaardigden van de gemeente op de algemene vergadering van Inter Aqua op 19 juni 2018, 
worden gemandateerd om in overeenstemming met onderhavige beraadslaging ter stemmen. 
 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan de 
opdrachthoudende vereniging Inter Aqua Trichterheideweg 8, 3500 Hassel, ter attentie van het 
secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres secretariaat.hasselt@infrax.be  en dit 
uiterlijk op 15 juni 2018. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
8. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INTER MEDIA DD. 19 JUNI 2018 MET 

BETREKKING TOT: 

 GOEDKEURING VAN DE AGENDA 

 PARTIËLE SPLITSING  

 STATUTENWIJZIGING 

 VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE GEMEENTE 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Inter 
Media; 
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Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij 
decreet van 18 januari 2013; 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger kan lopen over 
de volledige legislatuur 2013-2018; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 
intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dat 
bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering; 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter Media; 
Gezien de statutenwijziging van Inter Media, op 3 december 2013; 
Gezien de gemeente Riemst per aangetekend schrijven van 15 maart 2018 werd geïnformeerd 
omtrent een voorstel tot statutenwijziging en per aangetekende brief van 2 mei 2018 werd opgeroepen 
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Inter-media die op 19  juni 2018 
plaats heeft in de exploitatiezetel van Infrax cvba, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt;  
Gezien een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 19 
april 2018 werd aan de gemeente Riemst overgemaakt. 

PARTIËLE SPLITSING 
In de raden van bestuur van het najaar van 2016 van elk van de Vennootschappen die bij de 
partiële splitsing zijn betrokken, werd, nadat het initiatief tot fusie van alle Infrax-DNB’s 
(DistributieNetBeheerders) werd afgevoerd, gesteld dat er zou worden verder gewerkt op de piste 
om alle personeelsleden van de onder Infrax cvba ressorterende entiteiten in één entiteit onder te 
brengen vanuit het oogpunt van “éénheid van leiding”.  
De bedoeling is om met deze operatie alle statutaire medewerkers van de Infrax-DNB’s onder te 
brengen in één en dezelfde juridische entiteit. Daarbij zal het model worden gevolgd waarbij alle 
assets (netwerken) inclusief de exploitatierechten daarop integraal bij INTER-ENERGA, INTER-
MEDIA en INTER-AQUA worden ondergebracht en het beheer van de rechtstoestandsreglementen 
van de statutaire medewerkers in naam en voor rekening van de toegetreden gemeenten en dit als 
een welbepaalde taak van gemeentelijke belang/algemeen nut, achter blijft in INFRAX LIMBURG. 
Ook de gemeenten van de andere momenteel onder Infrax cvba ressorterende entiteiten , met 
name Infrax West, PBE en IVEG, die in onderhavige operatie geen betrokken partij zijn, zullen in 
een later stadium het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire medewerkers 
inbrengen in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV. Mede omdat het merendeel van de statutaire 
medewerkers op heden reeds binnen INFRAX LIMBURG tewerkgesteld zijn, wordt de juridische 
entiteit INFRAX LIMBURG als vehikel gebruikt waarin de eenheid van leiding middels het 
gemeenschappelijk beheer van de statutaire medewerkers zal worden gerealiseerd. INFRAX 
LIMBURG wijzigt haar maatschappelijk doel en wijzigt tevens haar naam naar Fluvius OV 
(Opdrachthoudende vereniging). 
De inbreng van  een welbepaalde taak van gemeentelijk belang  / algemeen nut door de 
gemeenten is noodzakelijk omdat INFRAX LIMBURG / Fluvius OV de rechtsvorm van een 
opdrachthoudende vereniging heeft en zulke vereniging een doelstelling van gemeentelijk belang 
moet verwezenlijken (in casu dan het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire 
medewerkers) waarvoor de rechten worden ingebracht. 
Teneinde de gemeenten van  de andere onder Infrax cvba ressorterende entiteiten te laten 
toetreden tot INFRAX LIMBURG / Fluvius OV is het noodzakelijk dat het huidige INFRAX 
LIMBURG wordt “leeg gemaakt”. Daarmee wordt bedoeld dat bepaalde vermogensbestanddelen 
van INFRAX LIMBURG, met uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire 
medewerkers van de opdrachthoudende vereniging INFRAX LIMBURG , middels onderhavige 
partiële splitsing zullen terechtkomen bij INTER-ENERGA, INTER-MEDIA, INTER-AQUA. Na 
realisatie van onderhavige partiële splitsing zal in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV voor elke 
gemeentelijke deelnemer alleen nog een kapitaalsparticipatie overblijven op basis van 
inwonersaantal. De gemeenten van  de andere onder Infrax cvba ressorterende entiteiten treden in 
een later stadium (per 1 april 2019) toe tot INFRAX LIMBURG / Fluvius OV met een 
kapitaalsinbreng op basis van dezelfde criteria en verdeelsleutels die zullen gelden voor de huidige 
gemeentelijke deelnemers in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV. 
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De overdracht van de vermogensbestanddelen van INFRAX LIMBURG naar INTER-ENERGA, 
INTER-MEDIA, INTER-AQUA gebeurt via een partiële splitsing.  
 
STATUTENWIJZIGINGEN 
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:  
1. De aanduiding van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor Inter-media 
2. Afstemming op de statuten van de DNB’s die zijn toegetreden tot Fluvius System Operator 
cvba. 
3. Redactionele aanpassingen/verfijningen 
In de begeleidende nota bij het voorstel van tekstwijziging, zoals verzonden per aangetekende brief 
d.d. 15 maart 2018 wordt meer gedetailleerd ingegaan op de voorgestelde wijzigingen aan de 
statuten. 

Gezien overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samen 
werking de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de algemene 
vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de statutenwijzigingen; 
Gezien de gemeenteraad tevens het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen. 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 april 2018 houdende de goedkeuring van het 
voorstel tot statutenwijziging; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 9 december 2014 om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door Davy Renkens Bovenstraat 74 te 3770 Riemst en mevrouw Jessica Nijs, 
wonende Sieberg 14 te 3770 Riemst en hen af te vaardigen op de buitengewone algemene 
vergaderingen en algemene vergaderingen tijdens de legislatuur 2013-2018 met elk 50 procent 
stemrecht; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 november 2017 om mevrouw Jessica Nijs te 
vervanger door mevrouw Rachelle Onclin met 50 procent stemrecht; 
Gelet op de beslissing om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander de heer Joël 
L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst, aan te duiden; 
Gelet op de bespreking door de gemeentelijke commissie voor intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden (CIS) van 4 april 2018; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buitengewone algemene 
vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter Media van 19 juni 2018 (of op 
elke andere buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda ingeval de eerste niet geldig 
zou kunnen beraadslagen) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de 
gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de vergadering van de opdrachthoudende 
vereniging Inter Media van 19 juni 2018 2017 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van 
de volledige agenda. 
artikel 2: 
Om akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering. 

1) Partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming door Inter-energa, Inter-media en Inter-
aqua van de vermogensbestanddelen van Infrax Limburg met uitzondering van de rechten op 
het beheer van de statutaire medewerkers en met inbegrip van de overname van de 
participatie in Publi-T van Infrax Limburg door Inter-energa. 

a) Kennisname en goedkeuring van het splitsingsvoorstel, van het omstandig 
verslag van de Raad van bestuur en van het bijzonder verslag van de commissaris met 
betrekking tot het splitsingsvoorstel door overneming van de vermogensbestanddelen 
van Infrax Limburg, met uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire 
medewerkers, met uitwerking per 1 januari 2018. De deelnemers kunnen één maand 
voor de buitengewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis 
nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige 
stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en 
kosteloos een kopie van deze stukken krijgen. 
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b) Goedkeuring van de partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming 
door Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua onder de opschortende voorwaarde  van  
goedkeuring door de algemene vergaderingen van Infrax Limburg, Inter-media en  Inter-
aqua.  

2) Voorstel van statutenwijziging van Inter-media namelijk; opname van Fluvius System operator 
cvba als werkmaatschappij die in de plaats treedt van Infrax Limburg, verlenging van de 
duurtijd, redactionele aanpassingen. Infrax Limburg is ingevolge de partiële splitsing niet 
langer deelnemer in Inter-media. 

3) Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging. 
4) Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System 

Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie 
van Inter-energa in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba 
overeenkomstig artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur. 

5) Delegatie van machten tot vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden 
die geldt t.a.v. deze partiële splitsing. 

6) Opdracht aan de Raad van Bestuur van Inter-energa tot boekhoudkundige verwerking van 
vermelde  partiële splitsing en verlenen van de nodige machten met het oog op het vervullen 
van de formaliteiten voortvloeiend uit de partiële splitsing. 

7) Verlenen van machtiging aan de secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker 
van het Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in 
de punten 1 tot en met 7 bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten 
overeenkomstig aan te passen. 

artikel 3: 
De aangeduide vertegenwoordigers [of bij belet hun eventuele plaatsvervanger(s)] wordt (worden) 
gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van Inter Media op 19 juni 2018, in 
overeenstemming met onderhavige beraadslaging ter stemmen. 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan Inter Media, 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-
mailadres  secretariaat.hasselt@infrax.be  en dit uiterlijk op 15 juni 2018 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
9. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING INFRAX LIMBURG DD. 20 JUNI 2018 MET 

BETREKKING TOT: 

 GOEDKEURING VAN DE AGENDA 

 VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN INFRAX LIMBURG VAN 9 NOVEMBER 
2019 NAAR 1 APRIL 2019 

 VOORSTEL TOT VERLENGING VAN 1 APRIL 2019 TOT EN MET 29 MAART 2037 

 PARTËLE SPLITSING 

 STATUTENWIJZIGING 

 EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE 
GEMEENTE 

 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Infrax 
Limburg; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij 
decreet van 18 januari 2013; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger kan lopen over 
de volledige legislatuur 2013-2018; 
Overwegende dat decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering 
en dat van lid van een van de andere organen; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 
intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Infrax Limburg; 
Gezien de statutenwijziging van Infrax Limburg, op 16 december 2013; 



Notulen gemeenteraad dd. 11.06.2018 - pag. 13 
 

Gezien de gemeente Riemst per aangetekend schrijven van 21 maart 2018 werd geïnformeerd 
omtrent een voorstel tot statutenwijziging en per aangetekende brief van 2 mei 2018 werd opgeroepen 
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Infrax Limburg die op 20 juni 
2018 plaats heeft in de exploitatiezetel van Infrax cvba, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 
Hasselt 
Gezien een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 23 
april 2018 aan de gemeente Riemst werd overgemaakt. 

VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL 2019 
De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders  (met uitzondering van PBE) en Infrax 
Limburg vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum.   
Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de 
opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als 
distributienetbeheerder (of die actief zijn in de sector van de energiedistributie) om in de loop van 
het jaar 2018 via hun algemene vergadering een verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in 
te stemmen dat de einddatum van de statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 
2019. De beslissing van de algemene vergadering dient verantwoord te worden in een omstandig 
verslag dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij gemotiveerd besluit 
instemmen met het aan haar gerichte verzoek. 
Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte 
tijdsspanne twee verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden.  Vandaar wordt 
voorgesteld om de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de inwerkingtreding 
van de verlengde distributienetbeheerders en Infrax Limburg te plaatsen. Deze aanpassing 
ondersteunt niet alleen de uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke werking, maar draagt door 
een identieke behandeling in alle distributie-netbeheerders en Infrax Limburg bij tot de uniformiteit 
van de verlengde duurtijd.  
 
VOORSTEL TOT VERLENGING VAN DE TIJDSDUUR VAN 1 APRIL 2019 TOT EN MET 29 
MAART 2037 
Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig 
artikel 603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd 
van de opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 
maart 2037. Deze nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen – 
distributienet 
beheerders binnen de toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de 
verlenging van PBE reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019. 
Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (artikel 
423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de gewone 
meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt 
door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de algemene 
vergadering tot de verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen.  
De gemeenteraads 
beslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de algemene vergadering 
gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis van een vergelijkend 
onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen. 
De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel 
uit te maken van de opdrachthoudende vereniging.  Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, 
die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering.  Deelnemers die nalaten over de 
verlenging te beslissen of hun beslissing tijdig mee te delen, worden geacht verder deel uit te 
maken van de opdrachthoudende vereniging.  
Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de 
gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het 
aangewezen dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het 
Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport opstelt over de 
werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een 
ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de 
motiveringselementen in functie van het onderzoek van het verlengingsvoorstel. 
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PARTIËLE SPLITSING 
In de raden van bestuur van het najaar van 2016 van elk van de Vennootschappen die bij de 
partiële splitsing zijn betrokken, werd, nadat het initiatief tot fusie van alle Infrax-DNB’s 
(DistributieNetBeheerders) werd afgevoerd, gesteld dat er zou worden verder gewerkt op de piste 
om alle personeelsleden van de onder Infrax cvba ressorterende entiteiten in één entiteit onder te 
brengen vanuit het oogpunt van “éénheid van leiding”.  
De bedoeling is om met deze operatie alle statutaire medewerkers van de Infrax-DNB’s onder te 
brengen in één en dezelfde juridische entiteit. Daarbij zal het model worden gevolgd waarbij alle 
assets (netwerken) inclusief de exploitatierechten daarop integraal bij INTER-ENERGA, INTER-
MEDIA en INTER-AQUA worden ondergebracht en het beheer van de rechtstoestandsreglementen 
van de statutaire medewerkers in naam en voor rekening van de toegetreden gemeenten en dit als 
een welbepaalde taak van gemeentelijke belang/algemeen nut, achter blijft in INFRAX LIMBURG. 
Ook de gemeenten van de andere momenteel onder Infrax cvba ressorterende entiteiten , met 
name Infrax West, PBE en IVEG, die in onderhavige operatie geen betrokken partij zijn, zullen in 
een later stadium het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire medewerkers 
inbrengen in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV. Mede omdat het merendeel van de statutaire 
medewerkers op heden reeds binnen INFRAX LIMBURG tewerkgesteld zijn, wordt de juridische 
entiteit INFRAX LIMBURG als vehikel gebruikt waarin de eenheid van leiding middels het 
gemeenschappelijk beheer van de statutaire medewerkers zal worden gerealiseerd. INFRAX 
LIMBURG wijzigt haar maatschappelijk doel en wijzigt tevens haar naam naar Fluvius OV 
(Opdrachthoudende vereniging). 
De inbreng van  een welbepaalde taak van gemeentelijk belang  / algemeen nut door de 
gemeenten is noodzakelijk omdat INFRAX LIMBURG / Fluvius OV de rechtsvorm van een 
opdrachthoudende vereniging heeft en zulke vereniging een doelstelling van gemeentelijk belang 
moet verwezenlijken (in casu dan het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire 
medewerkers) waarvoor de rechten worden ingebracht. 
Teneinde de gemeenten van  de andere onder Infrax cvba ressorterende entiteiten te laten 
toetreden tot INFRAX LIMBURG / Fluvius OV is het noodzakelijk dat het huidige INFRAX 
LIMBURG wordt “leeg gemaakt”. Daarmee wordt bedoeld dat bepaalde vermogensbestanddelen 
van INFRAX LIMBURG, met uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire 
medewerkers van de opdrachthoudende vereniging INFRAX LIMBURG , middels onderhavige 
partiële splitsing zullen terechtkomen bij INTER-ENERGA, INTER-MEDIA, INTER-AQUA. Na 
realisatie van onderhavige partiële splitsing zal in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV voor elke 
gemeentelijke deelnemer alleen nog een kapitaalsparticipatie overblijven op basis van 
inwonersaantal. De gemeenten van  de andere onder Infrax cvba ressorterende entiteiten treden in 
een later stadium (per 1 april 2019) toe tot INFRAX LIMBURG / Fluvius OV met een 
kapitaalsinbreng op basis van dezelfde criteria en verdeelsleutels die zullen gelden voor de huidige 
gemeentelijke deelnemers in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV. 
De overdracht van de vermogensbestanddelen van INFRAX LIMBURG naar INTER-ENERGA, 
INTER-MEDIA, INTER-AQUA gebeurt via een partiële splitsing.  
 
STATUTENWIJZIGINGEN 
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:  
1. De wijziging van het maatschappelijk doel en de samenstelling van het maatschappelijk 
kapitaal in het kader en als gevolg van de partiële splitsing van Infrax Limburg. 
2. De verlenging van Infrax Limburg / Fluvius OV. 
3. Aanpassingen als gevolg van het nieuw decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur. 
4. Afstemming op de statuten van de DNB’s die zijn toegetreden tot Fluvius System Operator 
cvba. 
5. Redactionele aanpassingen/verfijningen 

Gezien in de begeleidende nota bij het voorstel van tekstwijziging, zoals verzonden per aangetekende 
brief d.d. 21 maart 2018 meer gedetailleerd wordt ingegaan op de voorgestelde wijzigingen aan de 
statuten. 
Gezien overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking  de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de algemene 
vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde verschuiving van de einddatum, 
de verlenging van de tijdsduur van de opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen. 
De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 9 april 2018 houdende de goedkeuring van de 
statutenwijziging; 
Gezien de gemeentelijke afgevaardigden volgens het decreet van 18 januari 2013 houdende de 
wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 
aanstellingsprocedure van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) kan gebeuren voor de periode van 
de volledige legislatuur (2013-2018); 
Gelet op het voorstel aan de raad van 4 november 2014 om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door Joël L'Hoëst, wonende Wonckerweg 20 te 3770 Riemst en Peter Neven, 
wonende Toekomststraat 33 te 3770 Riemst  en hen af te vaardigen op al de buitengewone algemene 
en algemene vergaderingen met elk 50 procent stemrecht; 
Gelet op het voorstel om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander mevrouw Mieke 
Loyens, gemeenteraadslid wonende Burgemeester Coenegrachtslaan 36 te 3770 Riemst, aan te 
duiden 
Gezien de bespreking van het dossier op de vergadering van het CIS op 4 juni 2018; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buitengewone algemene 
vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg van 20 juni 2018 (of op 
elke andere gewone algemene vergadering met dezelfde agenda ingeval de eerste niet geldig zou 
kunnen beraadslagen) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de 
gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de buitengewone vergadering van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg van 20 juni 2018 en verder al het nodige te 
doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
artikel 2: 
Om akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering. 

1) Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Infrax 
Limburg, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het 
decreet over lokaal bestuur 

2) Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Infrax Limburg van 1 april 
2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de 
werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het 
ondernemingsplan 2019-2024 

3) Goedkeuring aan het splitsingsvoorstel en kennisname van de bijzondere verslagen van de 
raad van bestuur en de commissaris naar aanleiding van het voorstel tot partiële splitsing door 
overneming door Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua van de vermogensbestanddelen van 
Infrax Limburg met uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire medewerkers 
en met inbegrip van de overdracht van de participatie in Publi-T aan Inter-energa. 

4) Statutenwijzigingen: 
4.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de 
commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van 
artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het 
doel. 
4.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen 

5) Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij 
authentieke akte vast te stellen 

6) Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System 
Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’. 

7) Delegatie van machten tot vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden 
die geldt t.a.v. deze partiële splitsing. 

8) Opdracht aan de Raad van Bestuur van Infrax Limburg tot boekhoudkundige verwerking van 
vermelde  partiële splitsing en verlenen van de nodige machten met het oog op het vervullen 
van de formaliteiten voortvloeiend uit de partiële splitsing. 
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artikel 3: 

• een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire 
einddatum van de opdrachthoudende vereniging Infrax Limburg van 9 november 2019 naar 1 
april 2019 ; 

• een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende 
vereniging Infrax Limburg van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de 
opdrachthoudende vereniging Infrax Limburg te verlengen voor deze duurtijd na onderzoek 
van onder meer de documenten die bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd (*); 

• zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdracht-
houdende vereniging ; 

artikel 4: 
De afgevaardigden van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Infrax Limburg 
op 20 juni 2018, worden gemandateerd om in overeenstemming met onderhavige beraadslaging te 
stemmen. 
artikel 5: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan Infrax Limburg, 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-
mailadres secretariaat.hasselt@infrax.be  en dit uiterlijk op 15 juni 2018. 
 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
10. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING INTER ENERGA DD. 20 JUNI 2018 MET 

BETREKKING TOT: 

 GOEDKEURING VAN DE AGENDA 

 VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN INTER ENERGA VAN 9 NOVEMBER 
2019 NAAR 1 APRIL 2019 

 VOORSTEL TOT VERLENGING VAN 1 APRIL 2019 TOT EN MET 29 MAART 2037 

 PARTËLE SPLITSING 

 STATUTENWIJZIGING 

 VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE GEMEENTE 
 
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43. 
Gelet op het feit dat de gemeente Riemst deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Inter 
Energa; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij 
decreet van 18 januari 2013; 
Overwegende dat het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger kan lopen over 
de volledige legislatuur 2013-2018; 
Overwegende dat decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering 
en dat van lid van een van de andere organen; 
Gelet op het schrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse regering bij de 
intercommunales, van 8 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen met betrekking 
tot de toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter Energa; 
Gezien de statutenwijziging van Inter Energa, op 16 december 2013; 
Gezien de gemeente Riemst per aangetekend schrijven van 21 maart 2018 werd geïnformeerd 
omtrent een voorstel tot statutenwijziging en per aangetekende brief van 2 mei 2018 werd opgeroepen 
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Inter Energa die op 20 juni 2018 
plaats heeft in de exploitatiezetel van Infrax cvba, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt 
Gezien een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 18 
april 2018 aan de gemeente Riemst werd overgemaakt. 

VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL 2019 
De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders  (met uitzondering van PBE) en Infrax 
Limburg vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum.   
Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de 
opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als 
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distributienetbeheerder (of die actief zijn in de sector van de energiedistributie) om in de loop van 
het jaar 2018 via hun algemene vergadering een verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in 
te stemmen dat de einddatum van de statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 
2019. De beslissing van de algemene vergadering dient verantwoord te worden in een omstandig 
verslag dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij gemotiveerd besluit 
instemmen met het aan haar gerichte verzoek. 
Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de gemeente 
raadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte tijdsspanne twee 
verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden.  Vandaar wordt voorgesteld om 
de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de inwerkingtreding van de 
verlengde distributienetbeheerders en Infrax Limburg te plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt 
niet alleen de uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke werking, maar draagt door een 
identieke behandeling in alle distributie-netbeheerders en Infrax Limburg bij tot de uniformiteit van 
de verlengde duurtijd.  
 
VOORSTEL TOT VERLENGING VAN DE TIJDSDUUR VAN 1 APRIL 2019 TOT EN MET 29 
MAART 2037 
Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig 
artikel 603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd 
van de opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 
maart 2037. Deze nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen – 
distributienet 
beheerders binnen de toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de 
verlenging van PBE reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019. 
Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (artikel 
423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de gewone 
meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt 
door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de algemene 
vergadering tot de verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen.  
De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de 
algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op 
basis van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen. 
De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel 
uit te maken van de opdrachthoudende vereniging.  Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, 
die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering.  Deelnemers die nalaten over de 
verlenging te beslissen of hun beslissing tijdig mee te delen, worden geacht verder deel uit te 
maken van de opdrachthoudende vereniging.  
Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de 
gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het 
aangewezen dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het 
Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport opstelt over de 
werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een 
ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de 
motiveringselementen in functie van het onderzoek van het verlengingsvoorstel. 
 
PARTIËLE SPLITSING 
In de raden van bestuur van het najaar van 2016 van elk van de Vennootschappen die bij de 
partiële splitsing zijn betrokken, werd, nadat het initiatief tot fusie van alle Infrax-DNB’s 
(DistributieNetBeheerders) werd afgevoerd, gesteld dat er zou worden verder gewerkt op de piste 
om alle personeelsleden van de onder Infrax cvba ressorterende entiteiten in één entiteit onder te 
brengen vanuit het oogpunt van “éénheid van leiding”.  
De bedoeling is om met deze operatie alle statutaire medewerkers van de Infrax-DNB’s onder te 
brengen in één en dezelfde juridische entiteit. Daarbij zal het model worden gevolgd waarbij alle 
assets (netwerken) inclusief de exploitatierechten daarop integraal bij INTER-ENERGA, INTER-
MEDIA en INTER-AQUA worden ondergebracht en het beheer van de rechtstoestandsreglementen 
van de statutaire medewerkers in naam en voor rekening van de toegetreden gemeenten en dit als 
een welbepaalde taak van gemeentelijke belang/algemeen nut, achter blijft in INFRAX LIMBURG. 
Ook de gemeenten van de andere momenteel onder Infrax cvba ressorterende entiteiten , met 
name Infrax West, PBE en IVEG, die in onderhavige operatie geen betrokken partij zijn, zullen in 
een later stadium het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire medewerkers 
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inbrengen in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV. Mede omdat het merendeel van de statutaire 
medewerkers op heden reeds binnen INFRAX LIMBURG tewerkgesteld zijn, wordt de juridische 
entiteit INFRAX LIMBURG als vehikel gebruikt waarin de eenheid van leiding middels het 
gemeenschappelijk beheer van de statutaire medewerkers zal worden gerealiseerd. INFRAX 
LIMBURG wijzigt haar maatschappelijk doel en wijzigt tevens haar naam naar Fluvius OV 
(Opdrachthoudende vereniging). 
De inbreng van  een welbepaalde taak van gemeentelijk belang  / algemeen nut door de 
gemeenten is noodzakelijk omdat INFRAX LIMBURG / Fluvius OV de rechtsvorm van een 
opdrachthoudende vereniging heeft en zulke vereniging een doelstelling van gemeentelijk belang 
moet verwezenlijken (in casu dan het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire 
medewerkers) waarvoor de rechten worden ingebracht. 
Teneinde de gemeenten van  de andere onder Infrax cvba ressorterende entiteiten te laten 
toetreden tot INFRAX LIMBURG / Fluvius OV is het noodzakelijk dat het huidige INFRAX 
LIMBURG wordt “leeg gemaakt”. Daarmee wordt bedoeld dat bepaalde vermogensbestanddelen 
van INFRAX LIMBURG, met uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire 
medewerkers van de opdrachthoudende vereniging INFRAX LIMBURG , middels onderhavige 
partiële splitsing zullen terechtkomen bij INTER-ENERGA, INTER-MEDIA, INTER-AQUA. Na 
realisatie van onderhavige partiële splitsing zal in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV voor elke 
gemeentelijke deelnemer alleen nog een kapitaalsparticipatie overblijven op basis van 
inwonersaantal. De gemeenten van  de andere onder Infrax cvba ressorterende entiteiten treden in 
een later stadium (per 1 april 2019) toe tot INFRAX LIMBURG / Fluvius OV met een 
kapitaalsinbreng op basis van dezelfde criteria en verdeelsleutels die zullen gelden voor de huidige 
gemeentelijke deelnemers in INFRAX LIMBURG / Fluvius OV. 
De overdracht van de vermogensbestanddelen van INFRAX LIMBURG naar INTER-ENERGA, 
INTER-MEDIA, INTER-AQUA gebeurt via een partiële splitsing.  
 
STATUTENWIJZIGINGEN 
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:  
1. De aanduiding van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor Inter-energa 
2. De verlenging van de bestaansduur van Inter-energa. 
3. Afstemming op de statuten van de DNB’s die zijn toegetreden tot Fluvius System Operator 
cvba. 
4. Redactionele aanpassingen/verfijningen 

Gezien in de begeleidende nota bij het voorstel van tekstwijziging, zoals verzonden per aangetekende 
brief d.d. 21 maart 2018 meer gedetailleerd wordt ingegaan op de voorgestelde wijzigingen aan de 
statuten. 
Gezien overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking  de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de algemene 
vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde verschuiving van de einddatum, 
de verlenging van de tijdsduur van de opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen. 
De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 9 april 2018 houdende de goedkeuring van de 
statutenwijziging; 
Gezien de gemeentelijke afgevaardigden volgens het decreet van 18 januari 2013 houdende de 
wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 
aanstellingsprocedure van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) kan gebeuren voor de periode van 
de volledige legislatuur (2013-2018); 
Gelet op het voorstel aan de raad van 4 november 2014 om de gemeente Riemst te laten 
vertegenwoordigen door Davy Renkens, wonende Bovenstraat 74 te 3770 Riemst en Anja Slangen, 
wonende Tramstraat 3 te 3770 Riemst  en hen af te vaardigen op al de buitengewone algemene en 
algemene vergaderingen met elk 50 procent stemrecht; 
Gelet op het voorstel om als plaatsvervanger zowel voor de een als voor de ander de heer Jean 
Nicolaes, gemeenteraadslid wonende Bilzersteenweg 72 te 3770 Riemst, aan te duiden 
Gezien de bespreking van het dossier op de vergadering van het CIS op 4 juni 2018; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
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artikel 1: 
Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buitengewone algemene 
vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg van 20 juni 2018 (of op 
elke andere gewone algemene vergadering met dezelfde agenda ingeval de eerste niet geldig zou 
kunnen beraadslagen) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de 
gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de buitengewone vergadering van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg van 20 juni 2018 en verder al het nodige te 
doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
artikel 2: 
Om akkoord te gaan met de voorgestelde agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering. 

1) Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Inter-
energa, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het 
decreet over lokaal bestuur. 

2) Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Inter-energa van 1 april 2019 
tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de 
werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het 
ondernemingsplan 2019-2024. 

3) Partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming door Inter-energa, Inter-media en Inter-
aqua van de vermogensbestanddelen van Infrax Limburg met uitzondering van de rechten op 
het beheer van de statutaire medewerkers en met inbegrip van de overname van de 
participatie in Publi-T van Infrax Limburg door Inter-energa. 

a) Kennisname en goedkeuring van het splitsingsvoorstel, van het omstandig verslag 
van de Raad van bestuur en van het bijzonder verslag van de commissaris met 
betrekking tot het splitsingsvoorstel door overneming van de vermogensbestanddelen 
van Infrax Limburg, met uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire 
medewerkers, met uitwerking per 1 januari 2018. De deelnemers kunnen één maand 
voor de buitengewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis 
nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken 
bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos 
een kopie van deze stukken krijgen.     
b) Goedkeuring van de partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming door Inter-
energa, Inter-media en Inter-aqua onder de opschortende voorwaarde  van  goedkeuring 
door de algemene vergaderingen van Infrax Limburg, Inter-media en  Inter-aqua.  

4) Voorstel van statutenwijziging van Inter-energa namelijk; opname van Fluvius System 
operator cvba als werkmaatschappij die in de plaats treedt van Infrax Limburg, verlenging van 
de duurtijd, redactionele aanpassingen. Infrax Limburg is ingevolge de partiële splitsing niet 
langer deelnemer in Inter-energa. 

5) Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging. 
6) Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System 

Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie 
van Inter-energa in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba 
overeenkomstig artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur. 

7) Delegatie van machten tot vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden 
die geldt t.a.v. deze partiële splitsing. 

8) Opdracht aan de Raad van Bestuur van Inter-energa tot boekhoudkundige verwerking van 
vermelde  partiële splitsing en verlenen van de nodige machten met het oog op het vervullen 
van de formaliteiten voortvloeiend uit de partiële splitsing. 

9) Verlenen van machtiging aan de secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker 
van het Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in 
de punten 1 tot en met 7 bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten 
overeenkomstig aan te passen. 

artikel 3: 
• een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire 

einddatum van de opdrachthoudende vereniging Inter-energa  van 9 november 2019 naar 1 
april 2019 ; 

• een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende 
vereniging Inter-energa van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de 
opdrachthoudende vereniging Inter-energa te verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van 
onder meer de documenten die bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd ; 
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• zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdracht-
houdende vereniging ; 

artikel 4: 
De afgevaardigden van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Infrax Limburg 
op 20 juni 2018, worden gemandateerd om in overeenstemming met onderhavige beraadslaging te 
stemmen. 
artikel 5: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan Inter Energa, 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-
mailadres secretariaat.hasselt@infrax.be  en dit uiterlijk op 15 juni 2018. 
 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Algemeen 
11. VASTTELLING VAN HET MANDAAT VAN EEN GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDE IN DE 

ALGEMENE VERGADERING, GEWONE VERGADERING VAN IGL 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen; 
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de latere 
wijzigingen; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 13.11.2017; 
Gelet op artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg; 
Gelet op de oproepingsbrief van 4 mei 2018 voor de gewone vergadering van de Algemene 
Vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg op 22 juni 
2018 om 18.00 uur die de volgende agendapunten bevat: 
1. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017 
2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2017 
3. De balans 2017 en de resultatenrekening 2017, en de vaststelling van het saldo: goedkeuring 
(stemming) 
4. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring (stemming) 
5. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring (stemming) 
6. De definitieve verkiezing van twee bestuurders A (stemming) 
7. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers-gemeenten (aandelen A) voor het 
boekjaar 2018: goedkeuring (stemming) 
8. Mededeling m.b.t. de buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering op 7 december 
2018: aanpassing van de statuten i.f.v. de decretale verplichte uittreding van de Provincie Limburg, 
het Decreet Lokaal Bestuur en de aanpassing van de nominale waarde van de B-aandelen in het bezit 
van de twee OCMW's; 
Gelet op de verantwoordingsstukken en de toelichtingsnota's betreffende de punten vermeld op de 
agenda van de gewone vergadering d.d. 22 juni 2018 van de Algemene Vergadering; 
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de agenda te weigeren; 
Overwegende dat de gemeente overeenkomst de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger mag 
aanduiden. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota's worden de agendapunten van de 
gewone vergadering d.d. 22 juni 2018 van de Algemene Vergadering van de Intercommunale 
vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg goedgekeurd. 
artikel 2: 
Als vertegenwoordiger van de gemeente voor de Algemene Vergadering vermeld in artikel 1 wordt 
aangewezen: 
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mevrouw Rachelle Onclin, wonende Keelstraat 2 te 3770 Riemst, raadslid met als plaatsvervanger 
mevrouw Mieke Loyens, gemeenteraadslid. 
artikel 3: 
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger wordt 
gemandateerd om de in artikel 1 vermelde vergadering (of op iedere andere datum waarop deze 
uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen zoals vermeld in de artikelen 1 en 2 
en verder al het nodige te doen voor afwerking van de volledige agenda. 
artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Intercommunale 
Vereniging voor hulp aan gehandicapten in Limburg. 
 
 
Welzijn & vrije tijd - Onderwijs 
12. WIJZIGING SUBSIDIEREGELING TUTTI-FRUTTI-PROJECT SCHOLEN. 
 
Ivo Thys:  
Hoeveel leerlingen met een schooltoelage zijn er in Riemst? Hoe is dit in vergelijking met vergelijkbare 
plattelandsgemeenten? 
Schepen Bert Cilissen:  
We zullen dit onderzoeken. 
 
Etienne Gielen: 
Voor 1 keer per 10 weken krijg je een toelage. Kan ervoor gezorgd worden dat deze toelage volledig 
bekomen kan worden? 
Schepen Bert Cilissen:  
Dit kan zodra we weten welke scholen een subsidie bekomen.  
Steven Coenegrachts:  
Van waar komt het fruit? 
Schepen Bert Cilissen: 
Dit komt van lokale handelaars. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen; 
Gelet op de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen dd. 10.09.2009, 
23.09.2010, 06.10.2011, 10.12.2012, 14.10.2013, 30/11/2017 en 31/05/2018; 
Gelet dat dit voorstel een herziening is van de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen dd. 30/11/2017 en dit met reden dat er nu gekozen wordt voor een betoelaging van de 
kostprijs i.p.v. een vaste toelage per leerling; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 inzake de controle op de toekenning en aanwending van 
sommige toelagen door lokale besturen, inzonderheid art. 3,4 en art. 7 eerste lid en art. 9 eerste lid; 
Gelet op het belang van gezondheidseducatie waarbij kinderen worden opgevoed tot gezonde 
volwassenen; 
Gezien een vaste fruitdag een aanknopingspunt is voor een bredere werking rond fruit, groenten, en 
gezonde voeding op school en dit in het kader van het gezondheidsbeleid; 
Gelet op het feit dat we als plattelandsgemeente garant willen staan voor het uitbouwen van een 
gezondheidsbeleid binnen de scholen op het grondgebied Riemst; 
Overwegende dat sinds 1 september 2017 er een wijziging is binnen de bestaande subsidieregeling 
Tutti-frutti; 
Overwegende dat het project de naam ‘Oog voor lekkers’ krijgt; 
Overwegende dat de scholen jaarlijks twee mogelijke opties hebben waar ze zich voor kunnen 
inschrijven nl. 1 x 10 weken (€ 3/leerling) of 1 x 20 weken (van € 6 /leerling); 
Gelet op het feit dat het in aanmerking komen voor deze nieuwe regeling mede 
bepaald wordt door het Agentschap voor Onderwijsdiensten; 
Overwegende dat de scholen jaarlijks na 21 september ervan op de hoogte worden gebracht of zij al 
dan niet geselecteerd worden binnen de nieuwe regeling, evenals voor welke termijn; 
Overwegende dat voor de volgende schooljaren er bij toekenning rekening wordt gehouden met 
voorgaande deelnames aan dit project; 
Overwegende dat vanuit het directieoverleg de vraag gesteld werd voor gemeentelijke toelage om 30 
weken fruit te kunnen garanderen voor al de leerlingen; 
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Gelet op de huidige kredieten van 4150 euro voorzien op 1419/002/009/002/006 64902500 080001 
(GBS De Driesprong) - 1419/002/009/002/006 64902500 080002 (GBS De Klinker) - 
1419/002/009/002/006 64902500  080003 (Overige scholen); 
Overwegende dat de totale uitgave wordt geraamd op een maximum van 13.500 euro (= +/- 1500 
leerlingen aan € 9 euro/leerling). Dit enkel wanneer er geen enkele school in aanmerking komt voor de 
toegekende subsidieregeling van ‘Oog voor lekkers’; 
Overwegende dat de toelage bestaat uit de terugbetaling van de kostprijs die elke school draagt voor 
dit project. Deze kostprijs bestaat uit de door de scholen betaalde facturen aan de fruitleverancier, 
verminderd met de eventuele toelagen die zij trekken van andere overheden met betrekking tot het 
Tutti Frutti-project; 
Overwegende dat de gemeentelijke toelage ieder jaar op het einde van het schooljaar uitbetaald 
wordt, en dit na ontvangst van de verantwoordingstukken (toezeggingbrief toelagen, facturen en 
betaalbewijzen); 
Gelet op de vraag aan de gemeenteraad waarbij goedkeuring gevraagd wordt voor een verhoging van 
de budgetten voor een bedrag van 9350 euro om zo aan alle leerlingen 1 vaste fruitdag op school te 
kunnen garanderen en dit gedurende 30 weken; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad voorziet in een toelage aan de scholen op het grondgebied van Riemst voor het 
project Tutti Frutti. 
artikel 2: 
De toelage bestaat uit de terugbetaling van de kostprijs die elke school draagt voor dit project. 
Deze kostprijs bestaat uit de door de scholen betaalde facturen aan de fruitleverancier, verminderd 
met de eventuele toelagen die zij trekken van andere overheden met betrekking tot het Tutti Frutti-
project. 
artikel 3: 
De gemeentelijke toelage wordt ieder jaar op het einde van het schooljaar uitbetaald, en na ontvangst 
van de verantwoordingstukken (toezeggingsbrief toelagen, facturen en betaalbewijzen). 
artikel 4: 
De totale uitgave wordt geraamd op een maximum van € 13.500 jaarlijks en de nodige kredieten 
worden voorzien op 1419/002/009/002/006 64902500 080001 (GBS De Driesprong) - 
1419/002/009/002/006 64902500 080002 (GBS De Klinker) - 1419/002/009/002/006 64902500 
080003 (Overige scholen). 
artikel 5: 
1 x per trimester dient aan de kinderen een pedagogisch schrijven meegegeven te worden dat dit 
initiatief gesubsidieerd wordt door het gemeentebestuur. 
artikel 6: 
Dit voorstel is een herziening van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 
30/11/2017 en dit met reden dat er nu gekozen wordt voor een betoelaging van de kostprijs i.p.v. een 
vaste toelage per leerling. 
artikel 7: 
Afschrift van dit besluit over te maken aan de aanvragers en aan de financieel directeur. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
13. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE RAAMOVEREENKOMST 

POSTDIENSTEN VVSG 
 
Het college van burgemeester en schepenen, 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 3, 5°, 
waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de 
vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om 
een opdracht van dagelijks bestuur; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 februari 2014 houdende vaststelling van de 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van 
dagelijks bestuur; 
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 
Overwegende dat VVSG vzw intentie heeft, zoals meegedeeld met brief van VVSG vzw dd. 11 
september 2017, om als aankoopcentrale in de zin van artikelen 2, 6°, a), 2, 7°, a) en 47 van de wet 
van 17 juni 2016 een overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp “Raamovereenkomst 
postdiensten Vlaamse lokale besturen” bij wijze van een raamovereenkomst te plaatsen ten behoeve 
vanVlaamse lokale besturen. Daarbij zou(den): 
• de raamovereenkomst worden geplaatst, gegund en gesloten door VVSG vzw als aanbestedende 
overheid/aankoopcentrale; 
• de raamovereenkomst wordt opgedeeld in percelen in functie van de regio (per provincie) en het 
voorwerp van de postdienst (“dagelijkse nationale en internationale zendingen” enerzijds en 
“nietgeadresseerde 
huis-aan-huiszendingen anderzijds”). Per perceel zou een dienstverlener worden 
aangesteld; 
• na gunning en sluiting van de raamovereenkomst, de respectievelijke percelen worden gesloten 
tussen de Vlaamse lokale besturen en de respectievelijk per perceel aangestelde dienstverlener in 
functie van de percelen waarvoor de Vlaamse lokale besturen zich respectievelijk hebben 
opgegeven; 
Overwegende dat VVSG vzw verzoekt met het oog op de raming van de opdracht en in het licht van 
artikel 43, § 1, tweede lid van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten aan Vlaamse 
lokale besturen om hun interesse als potentiële toetreder tot de aankoopcentrale/afnemer van de 
raamovereenkomst en in dat verband haar behoeften inzake postdiensten uiterlijk op 1 oktober 
2017 mee te delen door het invullen en toezenden van het aanvraagformulier, bijlage bij de brief 
van VVSG vzw dd. 11 september 2017; 
Overwegende dat de gemeente behoefte heeft aan postdiensten en interesse om toe treden tot 
dergelijke aankoopcentrale en af te nemen van dergelijke raamovereenkomst; 
Gelet dat de beslissing tot toetreding tot een aankoopcentrale ressorteert onder de bevoegdheid van 
de Gemeenteraad op grond van artikel 42, § 2 juncto artikel 43, § 2, 11° van het Gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op grond van artikel 57, § 1 
van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 de bevoegdheid om de beslissingen van de 
Gemeenteraad voor te bereiden. Bijgevolg is het College van Burgemeester en Schepenen bevoegd 
om de interesse van de Gemeente tot toetreding tot de aankoopcentrale en haar 
behoeften inzake postdiensten in dat verband mee te delen aan VVSG vzw; 
Gelet dat de Gemeente Riemst op 28 september 2017 zich kandidaat heeft gesteld als potentiële 
toetreder tot de samenaankoop bij VVSG en om bijgevolg potentiële afnemer te worden van vermelde 
raamovereenkomst.  
Gelet dat in het kader van de opdracht “Raamovereenkomst postdiensten” een bestek werd opgesteld 
door VVSG met kenmerk VVSGvzw-2017/09/18; 
Gelet dat de opdracht wordt gegund bij wijze van openbare procedure door VVSG  
Gelet dat VVSG de gunningsprocedure zal voeren. 
Gelet dat de uitgave voor deze opdracht voorzien wordt in het exploitatiebudget van 2018 en volgende 
jaren, op budgetcode GEM/61500200/011902 (actie 1419/005/001/001/001). 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
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artikel 1: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek voor de opdracht “Raamovereenkomst postdiensten 
VVSG”, opgesteld door VVSG met kenmerk VVSGvzw-2017/09/18. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten.  
artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
artikel 3: 
Op 28 september 2017 heeft de Gemeente Riemst zich kandidaat gesteld als potentiële toetreder tot 
de samenaankoop bij VVSG en om bijgevolg potentiële afnemer te worden van vermelde 
raamovereenkomst. 
artikel 4: 
De Gemeente Riemst geeft VVSG de machtiging om de opdracht namens ons te voeren. 
artikel 5: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2018 en volgende jaren, op 
budgetcode GEM/61500200/011902 (actie 1419/005/001/001/001). 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
14. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Zoals bepaald onder artikel 11§2 in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dd. 14.06.2016. 
hebben de raadsleden het recht aan de leden van het college van burgemeester en schepenen 
mondelinge en schriftelijke vragen te stellen over de gemeentelijke aangelegenheden. 
Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord. 
De raadsleden kunnen maximaal 4 mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden 
die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste 
tijdens de volgende zitting geantwoord of schriftelijk voor de gemeenteraad. 
 
Ivo Thys:  

- in het verslag van het schepencollege stonden twee agendapunten over ‘kennisname 
bouwinbreuken’: wat gebeurt ermee? 
Schepen Katja Onclin: het college neemt kennis van de bouwinbreuken. De 
stedenbouwkundig ambtenaar maakt een PV op en mensen krijgen de tijd om alles in regel te 
brengen.  

- Dit jaar is het de 60-jarige herdenking van de Roosburgramp. Op initiatief van de families 
wordt dit herdacht. Waarom neemt de gemeente geen initiatief? Dit zou elke 10 jaar moeten 
terugkeren. Kan het symposium over Mergel tot december uigesteld kunnen worden. Dan kan 
deze herdenking samen vallen met het symposium. 
Burgemeester Mark Vos: het punt werd geagendeerd op het schepencollege, maar werd 
uitgesteld omdat er nog een aantal onduidelijkheden waren. Het wordt verder onderzocht. De 
ramp zal uitgebreid besproken worden tijdens het symposium. 

- De folder over de kinderopvang werd verspreid in de scholen van Riemst. Kunnen kinderen 
die niet in Riemst naar school gaan, ook geïnformeerd worden over de kinderopvang en 
zomeractiviteiten? 
Schepen Marina Pauly: de gids over de kinderopvang en de zomeractiviteiten worden op 
verschillende manieren bekend gemaakt. Er is een verwijzing geweest in de 37Zeventig, een 
redactioneel artikel, een nieuwsbericht op de website en sociale media. Ook aan de 
verschillende balies en via de kinderopvang is de zomeractiviteitengids te verkrijgen. Dit wordt 
dus steeds breed bekend gemaakt.  
Ivo Thys: kan met niet achterhalen welke kinderen niet naar school gaan in Riemst en dan 
ook gericht communiceren? 
Burgemeester Mark Vos: dit kan niet wegens schending van de privacy. 

- Op de agenda van het schepencollege stond een agendapunt over de persbrunch tijdens de 
BinckBank Tour 2018. De genodigdenlijst was niet evenwichtig.  
Burgemeester Mark Vos: Dit is een jaarlijkse traditie. Het agendapunt werd aangepast en de 
lijst werd ingekort. We zullen u de lijst bezorgen.  
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Ludwig Stevens:  

- Een tijdje geleden werden reflecterende huisnummers in de gemeente Riemt bedeeld. Geldt 
deze regel ook voor niet-bewoonde panden? Wat zijn de criteria om een nummer te 
ontvangen? 
Burgemeester Mark Vos: Iedereen die in het bevolkingsregister is ingeschreven, heeft een 
huisnummer ontvangen. Bedrijven krijgen dit niet. We zullen uw voorstel onderzoeken.  

 
Jan Peumans:  

- Tijdens de processie in Zussen was een politiereglement van kracht. Waar kunnen inwoners 
dit politiereglement terugvinden? Hoe weten burgers dat dit bestaat? Wordt dit gepubliceerd?  
Burgemeester Mark Vos: de verkeersborden die geplaatst werden, waren duidelijk. 

- Is er een plan van aanpak om het gebruik van pesticiden te verminderen? Hoe wordt dit naar 
de burger gecommuniceerd? 
Schepen Mathieu Eycken: we hebben de burgers uitgenodigd op een infomoment over 
pesticidengebruik.  
Schepen Guy Kersten: daarnaast zijn er naar alle landbouwbedrijven brieven verstuurd incl. 
2 folders met meer informatie hierover. Wij zijn bezig met het uitwerken van een initiatief om 
restwater van sproeiers te zuiveren. We komen hier nog op terug. 
 

- Kan de gemeente een advertentie – als blijk van waardering – plaatsen in de krant bij een 
overlijden van een (oud-)medewerker of (oud-)politicus van de gemeente? 
Burgemeester Mark Vos: hier zijn afspraken rond. We zullen dit onderzoeken.  

- Komt er een tankstation ter hoogte van Benelux? 
Schepen Katja Onclin: we hebben geen officiële aanvraag ontvangen. Deze vraag werd ons 
tot nu toe enkel informeel gesteld. Persoonlijk heb ik er niets op tegen.  

 
Dirk Jacobs:  

- Enkele weken geleden is een brief verspreid naar de inwoners van de Bovenstraat en de 
Onderstraat i.v.m. het parkeerbeleid. Wat gaat de gemeente doen? Welke acties worden 
ondernomen? 
Schepen Guy Kersten: de eigendomsituaties zijn zeer grillig in deze straten. Het 
parkeerreglement geldt overal en de bedoeling van dit schrijven was de bewoner nogmaals 
hierop attent te maken. 

- Wat is de stand van zaken in de Zagerijstraat t.h.v. huisnummer 4 in Membruggen? 
Burgemeester Mark Vos: bij de voorlopige oplevering van de werken zijn de opmerkingen 
doorgegeven. De aannemer moet dit oplossen. De werken zijn nog niet definitief opgeleverd.  

- Er zijn puppy’s gevonden in Millen. Zondagavond lagen ze er nog steeds terwijl de melding 
eerder die week werd doorgegeven. 
Burgemeester Mark Vos: na de oproep is een gedeelte opgeruimd. Er lag achter de haag 
nog een zak. Deze werd zo snel mogelijk weggehaald. 

 
Jo Ruyters: 

- Is het mogelijk om een overzicht te krijgen van de investeringen per dorp in deze legislatuur 
(2013 – 2018)? 
Burgemeester Mark Vos: we zullen het u bezorgen. 

- Er is onkruid gebrand in de Spouwerstraat in Vlijtingen. Ter hoogte van huisnummer 3 is ook 
een deel van privéterrein gebrand waardoor bloemperken beschadigd zijn. Is het mogelijk om 
de schade te laten vergoeden? 
Burgemeester Mark Vos: we geven dit door aan de firma. Dit moet opgelost worden.  

- In de Mgr. Simenonlaan liggen verkeersremmers deels op het fietspad. Kan dit opgelost 
worden? 
Burgemeester Mark Vos: we geven het door. 

- Wat is de stand van zaken van het Parochiaal Centrum in Vlijtingen? 
Burgemeester Mark Vos: de architect is bezig met een ontwerp, maar er is nog niets 
concreet. 
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Etienne Gielen: 

- Is het mogelijk om een organogram van de Technische Dienst te krijgen? Is er een 
behoefteonderzoek gedaan om te onderzoeken hoe het openbaar domein efficiënt 
onderhouden kan worden? Is er voldoende personeel om alle taken te kunnen uitvoeren? Wat 
wordt uitbesteed? 
Burgemeester Mark Vos: heel veel taken zijn uitbesteed. We zullen u een overzicht 
bezorgen van wat we nog in eigen beheer doen en wat wordt uitgegeven. 

 
Marc Konings:  

- Is het mogelijk om een wegversmalling of verkeersremmer te voorzien in de Kemstraat 
(richting de veldweg)? 
Schepen Guy Kersten: we zullen het onderzoeken. 

- De laatste 10 weken heb ik via Meeting.mobile geen verslag van het schepencollege 
ontvangen.  
Burgemeester Mark Vos: Brigitte is terug uit ziekteverlof. Het wordt zo snel mogelijk in orde 
gebracht.  

- In Membruggen is een toeristisch bord geplaatst. Kunnen horecazaken mee opgenomen 
worden? 
Schepen Guy Kersten: eetgelegenheden krijgen een bord langs de straat. 

- Op het einde van de Pinksterfeesten in Kanne was er chaos bij het wegrijden van 
standhouders. Kan dit in de toekomst beter geregeld worden? 
Burgemeester Mark Vos: er is éénrichtingsverkeer tijdens de markt om te voorkomen dat 
hulpdiensten niet meer door kunnen indien er iets gebeurd. We zullen het meenemen in de 
evaluatie.  

 
Peter Neven:  

- Wat is de toekomstvisie over het woongebied in Herderen vanaf Kerkveld 23? 
Schepen Katja Onclin: dit kan ontwikkeld worden. 

- Het wachtbekken aan Kerkveld in Herderen vormt een gevaarlijke situatie voor o.a. spelende 
kinderen.  
Burgemeester Mark Vos: we zullen het onderzoeken. 

- Er zijn enkele bomen beschadigd in Riemst (Krekelgracht 3) en Herderen (Kruisherenstraat). 
Kunnen ze gesnoeid worden? 
Burgemeester Mark Vos: we zullen dit doorgeven aan de Technische Dienst. 

 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
15. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11.06.2018 toegevoegd. 
 
In erfpacht geven aan de gemeentelijke school + klooster in de Tolstraat voor een project 
“Cohousing” 
 
Motivatie 

• De gemeente Riemst is in samenwerking met partners uit het vrij onderwijs op zoek naar 
initiatiefnemers voor een woonproject in de vroegere gemeenteschool annex het 
kloostergebouw.  

• Eén van de voorwaarden is het behoud van het straatbeeld waarbij het kloostergebouw en de 
erfgoedvoorgevel van de school behouden blijven.  

• De sociale Huisvestingsmaatschappij Woonzo heeft reeds laten weten dat zij geen 
belangstelling heeft om in deze site een woonproject te ontwikkelen omwille van de kostprijs 
en omwille van de inspanningen die zij reeds heeft geleverd in Riemst om in historische 
panden woongelegenheden te voorzien c.q. de hoeve Henrotte in Millen, de hoeve Martens in 
Membruggen en het oud gemeentehuis in Kanne. Blijkbaar kwam een erfpachtformule zelfs 
niet ter sprake. 

• Dit voorstel behelst een overweging om in deze site een cohousingproject in de vorm van 
erfpacht te organiseren. 
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• Men gebruikt de term “cohousing” wanneer iedere bewoner een eigen woning heeft met naast 
slaap- en woonkamer ook een keuken en badkamer. Daarnaast zijn er op projectniveau een 
aantal voorzieningen zoals een bewonerscafé, werkplaats, keuken en eetgelegenheid, 
gastenkamers, ontspanningsruimte, tuin, enz.  

• In onze provincie bestaat de organisatie “Cohousing Limburg” die instaat voor het 
samenbrengen en begeleiden van kandidaten die aan een dergelijk project wensen deel te 
nemen.  

• De formule van cohousing is reeds grondig bestudeerd en meerdere projecten zijn reeds in 
uitvoering. Er blijkt veel vraag te zijn naar een dergelijke moderne woonformule van samen 
wonen. Het is een vorm van samenwonen van jonge gezinnen, senioren, alleenstaanden met 
kinderen, singles,….die tot op een bepaald niveau voor mekaar “zorgen”.  

• Om een dergelijk project in deze schoolsite van Herderen kans op slagen te geven, is een 
erfpachtformule van de gronden en een schenking van de economisch waardeloze gebouwen 
noodzakelijk.  

 
Besluit 
Art. 1:  
De leegstaande schoolsite in de Tolstraat in Herderen zal na overleg met het KODV (katholiek 
onderwijs dekenaat Vlijtingen) en het dekenaat Tongeren aangeboden worden aan een groep 
kandidaten ter realisatie van een cohousingproject.  
Art. 2:  
De gemeentelijke gronden van deze site zullen in erfpacht worden gegeven en de gebouwen worden 
gratis overgedragen. De andere eigenaars binnen het project kunnen dezelfde keuze maken of de 
eigendommen verkopen aan de deelnemers van het project.  
Art. 3:  
Samen met een afvaardiging van het KODV, het dekenaat Vlijtingen en een overkoepelende 
vereniging voor projecten cohousing zal een werkgroep worden samengesteld om de haalbaarheid 
van een dergelijk project te onderzoeken. 
Deze werkgroep zal de haalbaarheidsstudie van een dergelijk project voorleggen aan de 
gemeenteraad. 
 
Schepen Katja Onclin:  
Indien zich een partij aanbiedt om de site al dan niet in erfpacht te nemen en om vervolgens een 
cohousingproject te realiseren, zullen we zeker medewerking verlenen om op die manier de site te 
reactiveren. Dat alles binnen het huidig geldende juridisch kader. Dat geldt natuurlijk ook voor de site 
Paenhuyshoeve en eventueel andere locaties binnen de gemeente. 
Er is momenteel interesse voor de site in Herderen. Daarom stel ik voor om nu niet in te gaan op dit 
voorstel en de lopende projecten af te wachten.  
 
Jan Peumans 
Blijft het klooster bestaan? Blijft de gevel in de Tolstraat behouden? 
Schepen Katja Onclin:  
Door de gemeenteraad zijn wat de voorwaarden vastgelegd. Het klooster wordt zo veel als mogelijk 
behouden. De gevel van de Tolstraat moet behouden blijven.  
 
Het schepencollege vraagt de raad akkoord te gaan om de lopende projecten af te wachten. Als de 
projecten afspringen, dan kunnen we dit voorstel opnieuw bekijken.  
 
BESLUIT:  
24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean 
Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
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Interne zaken - Dienst Secretariaat 
16. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11.06.2018 toegevoegd. 
 
Herinrichting weide van de gemeente Riemst achter hoeve Martens te Membruggen tot 
dorpsgaard 
 
Motivatie 

• Het pleinenbeleid van de gemeente Riemst is in volle uitbouw. Tijdens het lopende jaar 2018 
werden/worden drie pleinen heraangelegd, n.l. te Zussen, Vroenhoven en Z.Z.B. Het kerkplein 
van Membruggen werd ingehuldigd in 2017. 

• Pleinen zijn ook plaatsen waar dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten, al is de ruimte die op 
deze pleinen voorzien wordt voor koning auto meestal nog overheersend. 

• Een andere formule van ontmoetingsplein voor dorps- of wijkgenoten is de dorpsgaard. 
• Een dorpsgaard is een plein zonder gemotoriseerd verkeer,... zonder verharde wegen, een 

rustplek met minimale geluidshinder behalve van de eigen kinderen want dat is geen hinder, 
voor jong en oud, mens en dier, met authentieke landschapselementen zoals 
hoogstamfruitbomen (reeds aanwezig), hagen en streekeigen bomen, struiken en planten, 
een insecten- en bijenparadijs bruisend van biodiversiteit, ruimte is voor volkstuintjes,… 

• Een dorpsgaard is een ontmoetingsplek waar evenementen en activiteiten - dorpsfeesten- 
plukfeesten - snoeidagen - ook BBQ - kunnen georganiseerd worden, waar speelelementen 
worden voorzien - er is reeds een speeltuintje aanwezig dat wenselijk uitgebreid wordt enz.  

• Een dorpsgaard wordt aangelegd en (her)ingericht samen met de bewoners van het dorp. 
deels ook onderhouden door de lokale bevolking, er is begeleiding voorzien die wordt 
aangesteld door de gemeenteraad,... 

• Om duurzaam te worden, dient een dorpsgaard democratisch gedragen te worden door de 
dorpsgemeenschap.  

• De inrichting van een dorpsgaard draagt sterk bij tot de leefbaarheid van een dorp of wijk. 
 
Besluit 
Art. 1:  
De weide achter de hoeve Martens in de Zagerijstraat te Membruggen is eigendom van de gemeente 
Riemst en zal in de nabije toekomst heringericht worden tot een dorpsgaard.  
Art. 2:  
Om de bereikbaarheid van de dorpsgaard te verhogen zal de trage weg doorheen Nennisweide (van 
Koning Filipstraat tot hoeve Martens) worden aangelegd. Dit is een uitvoering van het besluit van de 
gemeenteraad van februari 2015. 
Art. 3:  
Het schepencollege van Riemst zal voorzien in een externe begeleidende instantie die een lokale 
werkgroep vrijwilligers vanaf punt nul zal begeleiden met het ontwerp, plan, uitvoering, ... 
Art. 4:  
Bij de eerstvolgende budgetwijziging zullen financiële middelen worden voorzien voor de eerste 
stappen in het begeleidingsproces van dit project. 
 
Schepen Mathieu Eycken: 
De weide achter hoeve Martens beantwoord aan de voorwaarden die u heeft opgesomd. Het 
linkerdeel werd ingericht als speelruimte. Dit project werd door de Jeugddienst samen met de kinderen 
van de lagere school voorbereid en uitgevoerd. Er werd o.a. een wiglo gemaakt (met de 
compostmeesters) om aandacht te geven aan het (her)gebruik van natuurlijke materialen. Om 
veiligheidsredenen werd dit verwijderd. Tevens werd er een loop-klim-hangspeelparcours geplaatst. 
In het rechterdeel werd de oude hoogstamfruitboomgaard hersteld en verder aangeplant, de 
meidoornhagen werden hersteld en de weide wordt begraasd door schapen. De boomgaard is vrij 
toegankelijk. Het fruit kan geplukt worden en er kan gespeeld en gepicknickt worden. Dit jaar werden 
op het grasveld voor de weide een aantal klimaatbomen geplant met de kinderen van de lagere 
school. Ook dit grasperceel is vrij toegankelijk.  
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Om de aansluiting van de trage weg van hoeve Martens naar de Koning Filipsstraat te realiseren, 
werden de nodige contacten gelegd, maar er werd geen akkoord verkregen van de eigenaars om 
eventueel een deel van hun perceel te verkopen.  
 
Ivo Thys:  
Ik nodig u graag uit om mee te gaan kijken naar de weide. 
 
Het schepencollege vraagt om niet akkoord te gaan met dit voorstel.  
 
BESLUIT: 10 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
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, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst en Rachelle Onclin 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
17. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11.06.2018 toegevoegd. 
 
Verzoek van de gemeente Riemst aan Limburg.net voor de verkoop van twee modellen 
compostbakken 
 
Motivatie 
Thuis composteren is de beste vorm van recyclage van snoei- en GFT-afval. De burger neemt deze 
taak op zich en bespaart de lokale en intercommunale overheden verdere last en kosten. Burgerzin en 
duurzaamheid gaan hierbij hand in hand.  
Wie thuis composteert, kan dit doen met een compostvat dat al dan niet door de gemeente ter 
beschikking wordt gesteld mits het niet gebruiken van de GFT-container.  
Wie veel groenafval thuis wenst te composteren, doet dat hetzij in een composthoop, hetzij in één of 
meerdere compostbakken van gerecycleerde plasticelementen annex bouten die hij/zij kan aankopen 
en afhalen op het recyclagepark van Limburg.net in de gemeente.  
Deze bakken worden als volledig pakket verkocht en niet in onderdelen. Er is slechts één model. 
Indien men 2 of meer compostbakken aankoopt en geschakeld in één rij of in een vierkant opstelt, 
heeft men door het uitsparen van tussenwanden een aantal tussenschotten en palen in overschot. Om 
dit te voorkomen en vanuit een duurzame recyclagegedacht, is het wenselijk dat deze bakken in twee 
modellen kunnen worden aangekocht, zoals:  
- Een model met een volledige vierwandige compostbak  
- Een model met drie wanden die kunnen aangebouwd worden aan een volledige model. 
Een gelijkaardig voorstel – met mogelijkheid tot aankoop van alle losse elementen - werd op de 
gemeenteraad van 12 oktober 2015 verworpen wegens te complex. Dit voorstel van twee modellen is 
de eenvoud zelf en voldoet aan alle bezwaren van overschotten van tussenwanden. 
 
Besluit  
Enig artikel: 
Het gemeentebestuur van Riemst verzoekt Limburg.net om de compostbakken in twee modellen aan 
te bieden, nl. zowel vier- als driewandig. Beide modellen kunnen aangekocht worden op het 
recyclagepark. 
 
Schepen Mathieu Eycken:  
Wij geven dit voorstel door aan Limburg.net en vragen aan hen om dit te onderzoeken. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
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Interne zaken - Dienst Secretariaat 
18. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11.06.2018 toegevoegd. 
 
Inrichting van stembureaus in de drie woonzorgcentra in Riemst op 14 oktober 20178 ter 
gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen 
 
Vaststelling en motivatie 

• Deelnemen aan de verkiezingen is een democratisch recht van elke burger. De lokale 
overheid moet een bijdrage leveren aan het creëren van kansen zodat zoveel mogelijk 
burgers van dit recht – het is eigenlijk een plicht - kunnen gebruik maken.  

• Veel bewoners van woonzorgcentra maken gebruik van hun stemrecht/plicht door een 
volmacht te geven aan een andere kiezer. Anderen zullen hun afwezigheid in het stembureau 
verantwoorden met een ziekteattest. De bewoners die bij vorige verkiezingen toch persoonlijk 
hun stem wilden uitbrengen, waren voor hun vervoer meestal afhankelijk  van derden.  

• Om de bewoners van een WZC de kans te geven om persoonlijk hun stem uit te brengen, is 
het wenselijk ter plekke in het WZC een stembureau in te richten en te organiseren.  

• Op 9 december 2013 werd een gelijkaardig voorstel voor de Federale en Vlaamse 
verkiezingen van 25 mei 2014 toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad maar dit 
voorstel werd verworpen door de gemeenteraad.  

• Dit voorliggend agendapunt betreft de gemeenteraadsverkiezingen 2018 waarbij alle 
burgers/bewoners korter zijn betrokken en de kans willen krijgen om over de voorliggende 
verkiezingsprogramma’s van de deelnemende partijen hun stem uit te brengen. Hun 
betrokkenheid met hun gemeente is uiteraard groter dan deze met Vlaanderen of met België.  

• Het voorzien van een stembureau in een WZC is een toepassing van de regels van 
toegankelijkheid die in Riemst hoog in het vaandel staan. Hiermee  geeft een lokale overheid 
het signaal dat deze bewoners nog meetellen als volwaardige burgers. 

• Het stijgende aantal gemeenten waarin stembureaus in WZC worden ingericht toont aan dat 
hier wordt ingespeeld op een reële vraag. Riemst mag hier niet in gebreke blijven. 

 
Besluit 
Art. 1:  
Ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 zal in elk van de drie WZC in Riemst een 
stembureau worden ingericht. 
Art. 2:  
Na de gemeenteraadsverkiezingen zal dit initiatief geëvalueerd worden om al dan niet bij alle 
volgende verkiezingen herhaald te worden. 
 
Burgemeester Mark Vos:  
Vanuit de dienst Bevolking is er enkele weken geleden contact geweest met de drie rusthuizen in 
onze gemeente om te polsen naar de noden die zij herkennen.  
Voor Gerardushoeve is er niet meteen nood aan bijkomende maatregelen. De meeste mensen geven 
volmacht en zijn dit ook nu van plan. Diegene die wel willen stemmen, worden door de medewerkers 
of familie naar het stemlokaal begeleid. Dit geldt ook voor Huyse Elckerlyc. Medewerkers of familie 
gaan met diegene die willen tot in het stemlokaal dat erg kortbij ligt. Ze gaan het wel met extra 
aandacht dit jaar volgen en laten ons na oktober 2018 weten als het voor hun toch interessant zou zijn 
een stemlokaal bij hun in te richten, momenteel zijn ze daar echter geen vragende partij voor. 
Eyckendael wil wel graag een stap verder gaan en een stembureau inrichten in hun rusthuis. Omdat 
ze nog tot voorbij oktober 2018 met de nieuwbouw bezig zijn (de cafetaria zal in het najaar verhuizen 
naar de nieuwbouw en de hoofdtoegang zal dan wijzigen), zal dit niet ingericht kunnen worden voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018, maar wel voor de verkiezingen van mei 2019. In 
januari 2019 zullen we de nodige praktische afspraken maken met rusthuis Eyckendael.  
Concreet betekent dit dat één stembureau van Riemst verhuist van het dienstencentrum naar het 
rusthuis. Er komt dus geen extra stembureau bij. In totaal zullen 600 kiezers die dag in het rusthuis 
langskomen om hun stem uit te brengen.  
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Het schepencollege vraagt de raad akkoord te gaan met het voorstel dat er in de toekomst een 
stembureau wordt ingericht in rusthuis Eyckendael.  
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
19. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Ludwig Stevens wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11.06.2018 toegevoegd. 
 
Bewegwijzering naar de bedrijven in het nieuwe gedeelte van de ambachtelijke zone 
 
Op vraag van meerdere ondernemers met betrekking tot het ontbreken van een uniforme duidelijke 
bewegwijzering naar de bedrijven in het nieuwe gedeelte van de ambachtelijke zone, vragen we het 
Schepencollege om daar op zeer korte termijn werk van te maken en dit niet uit te stellen tot men de 
werken aanvat in het “oude gedeelte” van ambachtelijke zone ‘t Reeck. 
 
Voorstel van beslissing:  
Het College van Burgemeester en schepenen neemt initiatief om op korte termijn te voorzien in een 
uniforme bewegwijzering en maakt hiervoor - in de eerstvolgende begrotingswijziging - de nodige 
budgetten vrij. 
 
Schepen Guy Kersten: 
Aangezien de gehele KMO-zone Op ‘t Reeck incl. het nieuwe gedeelte voorzien is van straten met 
naam en elk bedrijf of elke hal een huisnummer heeft, is er al een uniforme bewegwijzering aanwezig. 
Bij gesprekken met de POM-Limburg blijkt dat een ondersteuning van hen enkel nog bestaat uit het 
ontwerpen van een plattegrond met de duizendnummers per hal/bedrijf. De effectieve installatie van 
de borden en alle kosten die er mee gepaard gaan, zijn op kosten van het gemeentebestuur. Tijdens 
verschillende overlegmomenten met R-Park werd ook gepolst naar type bewegwijzering en daarbij 
leek de huidige signalisatie met straatnamen te volstaan. Rekening houdend met het feit dat de 
nieuwe straatnamen nog niet zijn opgenomen in alle GPS-systemen lijkt het ons dan ook opportuun 
om in te gaan op het voorstel om duizendnummers in te voeren. 
We zullen dit verder laten uitwerken. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
20. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Steven Coenegrachts wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11.06.2018 toegevoegd. 
 
Warme maaltijd op school 
 
In 6 op 10 lagere scholen in Vlaanderen wordt er dagelijks een warme maaltijd aangeboden. Dat biedt 
heel wat voordelen. Er is voor ouders bijvoorbeeld meer tijd om quality-time met hun kinderen door te 
brengen. Maar bovenal garandeert het dat elk kind, elke schooldag, een gezonde maaltijd kan eten. 
En dat is ook in Riemst geen overbodige luxe. 
Bijna 6 procent van alle geboorten in Riemst gebeurt in een gezin dat leeft in kansarmoede. Vanuit, 
onder andere, het Huis van het Kind worden er heel wat initiatieven genomen om deze gezinnen te 
ondersteunen. Kinderen moeten kunnen opgroeien in een veilige omgeving waarin ze alle kansen 
krijgen om zich te ontwikkelen. Een van de elementen die daarin belangrijk is, is een gezonde 
voeding. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat kinderen minder snel ziek zijn en zich beter kunnen 
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concentreren op school. Daarin zou de gemeente een verantwoordelijkheid kunnen opnemen door te 
zorgen voor een warme, gezonde en gevarieerde maaltijd op school. 
Zo een initiatief heeft trouwens nog meer voordelen. Want in veel gezinnen is het elke avond weer 
een mirakel hoe er na een drukke werkdag nog eten gekookt wordt en de kinderen toch nog op tijd in 
bed in hun bed liggen. Als je weet dat er in ieder geval op school al een goede maaltijd werd voorzien 
maakt dat de avond al heel wat minder stresserend. Voor het leveren van de producten voor die 
gezonde maaltijd kunnen we trouwens beroep doen op onze eigen landbouwers. Zij produceren 
groenten en vlees van topkwaliteit. 
 
Zo een systeem – waaraan elke school zou moeten kunnen deelnemen – in Riemst installeren zal wat 
organisatie vergen. Normen van voedselveiligheid, kostprijs, enz. moeten onderzocht worden. Maar 
als het in 66% van de Vlaamse scholen kan moet het in Riemst ook kunnen. 
 
Voorstel van beslissing: 

1) Het college van burgemeester en schepenen werkt een proefproject uit om warme maaltijden 
op school aan te bieden.  

2) Na een schooljaar wordt het proefproject geëvalueerd en – indien succesvol – stapsgewijs 
uitgebreid. 

3) De nodige kredieten worden voorzien in de eerstvolgende begrotingswijziging. 
 
Schepen Bert Cilissen:  
De argumenten die worden aangehaald om warme maaltijden op school aan te bieden zijn zeker 
ernstig te nemen. Kansarmoede is ook binnen onze gemeente een feit. Tegelijkertijd is het aanbieden 
van warme maaltijden op school een vrij complex gegeven. Een dergelijke invoering binnen het 
gezondheidsbeleid is een langdurig proces waarin je – samen met het schoolteam, de leerlingen en 
de ouders – stap voor stap naar evolueert. Op dit moment zijn er nog heel wat vragen en bedenkingen 
bij dit initiatief. 
 
Afgezien van het organisatorische aspect zou dit voor alle leerlingen van het basisonderwijs op 
jaarbasis een kost met zich meebrengen van +/- € 260.000 (personeelskost aan vrijwilligerstarief) en € 
975.000 (maaltijden) zonder de investeringskosten te rekenen en die zullen ook al snel tegen € 
1.000.000,- aanlopen. Laten we nog zeggen dat de investering over 10 jaar verdeeld wordt en we 
voegen er nog iets aan toe voor het waterverbruik bij de afwas en de bijkomende afvalverwerking en 
dan komt dit op een bedrag van +/- € 899,- per leerling per schooljaar. 
Op zich valt dit bedrag mee voor twee-verdieners met een behoorlijke job, maar voor de kansarme 
alleenstaande ouder wordt dit wellicht een teveel van het goede en het kan toch ook niet de bedoeling 
zijn om onderscheid te gaan maken tussen de kinderen of de scholen.  
 
Dus als we dit als gemeente gratis zouden willen aanbieden, moeten we de gemeentebelasting met 
ongeveer 2% verhogen. Als we de helft van de kosten doorrekenen aan de ouders, dan nog zouden 
we de gemeentebelasting met 1% moeten verhogen. Ik denk niet dat dat de bedoeling kan zijn.  
 
 
Steven Coenegrachts:  
Hoe betalen andere scholen dit? Is dit nagevraagd? Kan u mij de berekening die u heeft gemaakt, 
bezorgen? 
 
Marc Konings: 
Het idee vind ik niet slecht, maar ik vind ook dat we ons de vraag moeten stellen wat de nood hiervoor 
is. Waarom wordt er geen sociaal-tewerkstllings project van gemaakt? 
Schepen Bert Cilissen: 
Ik zal het u bezorgen. 
 
Steven Coenegrachts: 
Er is vraag naar. Ook na gesprekken met enkele huisartsen blijkt dat ongezonde voeding een 
probleem wordt.  
 
Jan Peumans:  
Waarom wordt er niet eerst een bevraging bij de ouders en een benchmark uitgevoerd: ‘hoe doen 
andere scholen dit’?  
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Het college vraagt de raad om akkoord te gaan met het amendement/vraag van Jan Peumans en het 
punt uit te stellen totdat hierover meer duidelijkheid is. 
 
BESLUIT:  
24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean 
Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
21. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Jan Noelmans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11.06.2018 toegevoegd. 
 
Aankoop van een mobiele fietsenstalling voor evenementen 
 
Riemst is een bruisende gemeente met tal van evenementen en dit op al dan niet tijdelijke locaties. 
Omdat alle overheden steeds meer stimulerende maatregelen nemen ter bevordering van het 
fietsgebruik en het aantal fietsverplaatsingen in Vlaanderen de laatste jaren sterk is toegenomen 
moeten we hier ook meer en meer rekening mee houden in ons beleid.  
De mobiele fietsenstalling Movilo is een systeem dat toelaat om op een compacte en gemakkelijke 
manier tijdelijke fietsenrekken te vervoeren, op te bouwen en op te slaan.  
Deze mobiele fietsenstalling werd speciaal ontwikkeld om bij evenementen voldoende diefstalveilige 
stallingsplaatsen te creëren.  
In Turnhout zijn deze stallingen een groot succes en worden deze voornamelijk worden gebruikt bij 
fuiven, wijkkermissen of andere evenementen. In Riemst zijn er tal van voorbeelden te bedenken 
waarbij een dergelijke diefstalveilige tijdelijke stalling nuttig zou kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan 
dorpsfeesten, fuiven, de start van grote wielerwedstrijden of grote theateropvoeringen.  
Bovendien kunnen we op deze manier steeds meer mensen aanzetten om de fiets te gebruiken, wat 
gunstige effecten heeft op de samenleving. Dit kan ook bijdragen tot het verminderen van 
parkeeroverlast in de buurt van evenementen.  
Mogelijk is het lonend deze aankoop samen te doen met buurgemeenten. Via o.a. de website van 
Fietsberaad Vlaanderen kan meer technische informatie ingewonnen worden hierover.  
 
Voorstel van beslissing: 

1) De gemeenteraad vraagt het CBS over te gaan tot de aankoop van mobiele fietsenstallingen 
teneinde het gebruik van de fiets comfortabeler te maken en daarmee ook te doen toenemen.  

2) De gemeenteraad vraagt het CBS te bekijken of het lonend kan zijn deze stalling samen aan 
te kopen met één of meerdere buurgemeenten en vraagt het CBS daartoe in dat geval contact 
te zoeken. 

3) De mobiele fietsenstalling wordt opgenomen in de lijst van uitleenbare materialen van de 
gemeente bij evenementaanvragen. 

 
Schepen Christiaan Bamps: 
Het is een zinvol en duurzaam initiatief, maar een te grote investering voor het aantal keren dat deze 
fietsenstalling gebruikt zou kunnen worden in Riemst. Een mobiele fietsenstalling kost 25.300 € excl 
BTW. In Riemst zijn er te weinig grote evenementen waar veel mensen met de fiets komen. 
Tijdens de Pinkstermarkt en de BinckBank Tour creëert de gemeentelijke technische dienst zelf een 
fietsenstalling. Deze stalling is leverbaar door de Technische Dienst en kan door elke vereniging 
gebruikt worden.  
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Jan Noelmans:  
Moet dit zo duur zijn? Kan de fietsenstalling niet samen met buurgemeenten aangekocht worden? 
Schepen Christiaan Bamps: 
De prijs die we zouden moeten betalen zou te hoog zijn in vergelijking met het aantal keer dat onze 
gemeente er gebruik van zou maken ten opzichte van de andere gemeenten waarmee dit wordt 
aangekocht. 
 
Het schepencollege vraagt om niet akkoord te gaan met het voorstel. 
 
BESLUIT: 10 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
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, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst en Rachelle Onclin 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
22. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Jan Noelmans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11.06.2018 toegevoegd. 
 
Mogelijke erkenning van het mergellandschap tot Werelderfgoed en het aansluiten van Riemst 
bij het initiatief daaromtrent van de Nederlandse buren. 
 
In Nederlands-Limburg onderzoekt een commissie deskundigen of de ontwikkeling van het 
mergellandschap als basis kan dienen voor een aanvraag tot erkenning als werelderfgoed bij 
UNESCO of voor een Unesco GeoPark (zoals bijvoorbeeld Famenne-Ardenne). De commissie 
deskundigen bestaat uit historici, geologen, ecologen en stichting het Limburgs Landschap en dit in 
samenwerking met de provincie Limburg, de VVV Zuid-Limburg en enkele gemeenten. Conclusie van 
die commissie is de volgende: Het feit dat kalk (mergel) hier aan de oppervlakte ligt, heeft grote 
cultuurhistorische gevolgen gehad voor de regio. Voorbeelden zijn legio: kijk maar naar de grote 
biodiversiteit die hier aanwezig is en het belang van mergel voor de regio tijdens de middeleeuwen.  
 
Daarnaast wordt in de communicatie ook gewezen op de rijke geschiedenis van de streek waarbij 
wordt verwezen naar de reeds vroegtijdige toeristische ontwikkeling van Zuid-Limburg, het 
mergelstation van Valkenburg. Maar ook verwijst men in de communicatie evengoed naar Fort Eben-
Emael en de Cannerberg. 
 
Het behoeft geen betoog dat het mergellandschap niet stopt aan de lands- of provinciegrenzen. 
Mergel speelt een bepalende rol in Riemst. Het maakt deel uit van onze identiteit. Niet voor niets 
noemen wij ons al jaren ‘Het Mergelland van Vlaanderen’ en promoten wij ons graag met de unieke 
troeven van mergeldorp Kanne, ons uitgebreide stelsel mergelgroeven en de vele bouwwerken met 
mergel. Zo diende onze gemeente nog een subsidieaanvraag in voor het Europees jaar van het 
Cultureel Erfgoed 2018 rond het thema ‘Het Mergelland van Vlaanderen’. Dit om het draagvlak voor 
het mergelerfgoed, waaronder de vele mergelgroeven en mergelbouwwerken, te vergroten.  
 
Het initiatief van onze buren uit Nederlands-Limburg biedt een unieke nieuwe mogelijkheid voor de 
regio om ons mergelerfgoed op de UNESCO-kaart van het Werelderfgoed te zetten, wat de gemeente 
Riemst een zonder meer uitzonderlijke status zou toekennen. De gemeente moet er daarom alles aan 
doen om aansluiting te vinden bij dit initiatief om daar een grensoverschrijdende samenwerking van te 
maken. Ook volksvertegenwoordiger Keulen stelt binnenkort een vraag aan Minister-President 
Bourgeois, bevoegd voor Erfgoed, over een mogelijk Vlaams initiatief hieromtrent. 
 
Voorstel van beslissing: 

1) De gemeenteraad verzoekt het CBS aan te sluiten bij het Nederlandse initiatief dat een 
aanvraag voorbereidt om het mergellandschap als werelderfgoed te erkennen.  

2) De gemeenteraad vraagt het CBS haar volledige medewerking te verlenen aan dit dossier 
gezien de uitzonderlijke kans om een Riemsters landschap mee te laten erkennen als 
werelderfgoed. 
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Schepen Mathieu Eycken:  
De gemeente Riemst werkt samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed aan het nieuwe instrument 
onroerenderfgoedrichtplan. Deze samenwerking heeft als doel een betaalbare, gedragen en 
uitvoerbare visie voor de (stabiliteitsproblematiek van de) mergelgroeves te maken, met optimaal 
behoud van het aanwezige boven- en ondergrondse erfgoed, een verdere optimalisatie van het 
vleermuishabitatgebied en (maximaal) rekening houdend met de veiligheid. Dit project gaat zijn 
eindfase in en er wordt nu gewerkt aan een visie, gebaseerd op de gegevens die de afgelopen 2 jaar 
zijn verzameld. We kunnen nu al zeggen dat dit unieke ondergrondse erfgoed zeker meer beschermd 
dient te worden. 
De gemeentelijke dienst Groeven is samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed aan het 
informeren bij de Nederlandse overheden (gemeentes en Provincie Limburg) over wat de 
mogelijkheden zijn om een grensoverschrijdende bescherming aan te vragen. Het lijkt erop dat dit in 
de vorm van een Geopark kan gebeuren, en in een later stadium mogelijk ook een UNESCO 
erfgoedstatus. Het dossier voor UNESCO van een paar jaar geleden zal tevens opnieuw bekeken 
worden.  
Wij zijn er dus reeds mee bezig en vinden het goed dat jullie er ook achter staan.  
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
23. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Jan Peumans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11.06.2018 toegevoegd. 
 
Officiële afpaling Romeinseweg 
 
Het is nu één jaar geleden (1 juni 2017) dat de Rechtbank een vonnis heeft uitgesproken i.v.m. de 
afpaling van de percelen gelegen langs de Romeinseweg. In het besluit laat men weten dat het punt 
dat ter discussie werd voorgelegd, 0,75 meter noordelijker moet liggen. 
Gezien de uitspraak ondertussen al 1 jaar geleden is en de Rechtbank de handelingen van de 
gemeente beschrijft als “niet loyaal”, vraagt onze N-VA-fractie de gemeenteraad om dringend over te 
gaan tot de officiële afpaling conform de beslissing. 
 
Wij vragen de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel. 
 
Burgemeester Mark Vos:  
Het voorwerp van deze gerechtelijke afpaling betrof het bepalen van de gemeenschappelijke 
eigendomsgrenzen van de heer en mevrouw Stevens – Tits ten aanzien van de eigendommen van 
resp. de heer en mevrouw Carati-Claessens en resp. de gemeente Riemst.  
De Vrederechter van het kanton Tongeren-Voeren heeft deskundige Vannut aangesteld om op basis 
van de beschikbare titels, opmetingen, opzoekingen, … advies te verstrekken aangaande 
voornoemde eigendomsgrenzen.  
 
Middels vonnis d.d. 01.06.2017 heeft de Vrederechter van het kanton Tongeren-Voeren vervolgens 
deze eigendomsgrenzen vastgesteld. Belangrijk is op te merken dat voornoemd vonnis slechts een 
beperkte draagwijdte kent, namelijk de gemeenschappelijke eigendomsgrenzen tussen de eigendom 
van de heer en mevrouw Stevens – Tits en deze 2 andere partijen. Dit vonnis geldt enkel ten aanzien 
van deze gemeenschappelijk eigendomsgrenzen. Aan dit vonnis kan geen ruimere invulling of 
interpretatie gegeven worden. 
 
Wat betreft de ‘afpaling langs de Romeinseweg’ heeft de Vrederechter van het kanton Tongeren-
Voeren in haar vonnis d.d. 01.06.2017 geen enkel standpunt ingenomen omtrent de ligging van de 
rooilijn ter plaatse langs de Romeinseweg. De Vrederechter heeft enkel de grenzen tussen de 
eigendommen van de verschillende partijen vastgelegd, in overleg en met akkoord van alle partijen, 
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alsook bevestigd dat er zich een restperceel ‘privaat domein’ bevindt op de hoek van de 
Romeinseweg en de Albertlaan. Door het meer dan 30 jaar lange gebruik van dit restperceel heeft de 
rechtbank ook de verjaring uitgesproken zodat deze strook wordt toegevoegd aan de eigendom van 
Stevens-Tits, Albertlaan 15.  
 
Het vonnis van de rechtbank is door de deskundige via een PV van afpaling ter plaatste uitgevoerd en 
gematerialiseerd.  
 
De stelling dat de handelingen van de gemeente als niet loyaal werden bestempeld door de rechtbank 
hebben te maken met het bijbrengen van bijkomende gegevens in een late fase binnen het deskundig 
onderzoek en dit omtrent de ligging van de rooilijn. Gezien de gerechtelijke discussie niet ging over de 
ligging van de rooilijn, doch tot doel had de eigendomsgrenzen vast te stellen werd met deze 
gegevens geen rekening meer gehouden voor de uitspraak van het vonnis.  
 
De grens tussen de eigendom van Stevens-Tits en de gemeente werd met akkoord van alle partijen, 
omdat eenieder een einde wilde stellen aan de rechtszaak, vastgesteld volgens het PV van afpaling.  
 
Wat betreft de vraag om over te gaan tot officiële afpaling moeten wij besluiten dat deze is uitgevoerd 
door de deskundige volgens het PV van afpaling van 07.09.2017. Het vonnis waarnaar verwezen 
wordt, is niet van toepassing op de andere percelen langs de Romeinse weg. Bovendien hebben alle 
partijen uitdrukkelijk bevestigd om te berusten in dit vonnis. Bijgevolg is dit dossier actueel volledig 
opgelost en dus ook van de baan. Dit punt is dan ook achterhaald. 
 
Indien de NVA vraagt om een rooilijnen plan op te stellen voor de Romeinse weg, moet dit gebeuren 
over de volledige lengte van de Romeinse weg vanaf de Valmeerstraat tot voorbij de site van 
meubelen Eycken, aan weerzijde van de weg. Het spreekt voor zich dat dan wel rekening moet 
gehouden worden met de bijgebrachte stukken omtrent de ligging van de rooilijn en inzonderheid de 
Koninklijke besluiten van 1 december 1860.  
Het feit dat de Vrederechter, in overleg en met akkoord van alle partijen, bevestigd heeft dat er zich 
een restperceel ‘privaat domein’ bevindt tussen rooilijn en eigendomgrens, dat door het meer dan 30 
jaar lange gebruik verjaart, moet dan ook toegepast worden bij de andere eigendommen langs 
bedoeld tracé. 
 
Op de vraag om het vonnis te laten uitvoeren op de restpercelen van de Romeinse weg: 
Voornoemd vonnis heeft slechts een beperkte draagwijdte, namelijk de gemeenschappelijke 
eigendomsgrenzen tussen de eigendom van de heer en mevrouw Stevens – Tits en deze 2 andere 
partijen. Dit vonnis geldt enkel ten aanzien van deze gemeenschappelijk eigendomsgrenzen. Aan dit 
vonnis kan geen ruimere invulling of interpretatie gegeven worden. 
Het feit dat de Vrederechter, in overleg en met akkoord van alle partijen,  bevestigd heeft dat er zich 
een restperceel ‘privaat domein’ bevindt tussen rooilijn en eigendomgrens, dat door het meer dan 30 
jaar lange gebruik verjaart, moet dan ook toegepast worden bij de andere eigendommen langs 
bedoeld tracé. .. 
 
Jan Peumans:  
Als de afpaling gebeurt, zal blijken dat een deel van het openbaar domein is ingenomen door een 
private eigenaar. Inname van openbaar domein verjaart nooit. De buurtweg is opgenomen in de Atlas 
der Buurtwegen. 
 
Het schepencollege vraagt niet aan akkoord te gaan met dit voorstel. 
 
BESLUIT: 10 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
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, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst en Rachelle Onclin 
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Interne zaken - Dienst Secretariaat 
24. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Jan Peumans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11.06.2018 toegevoegd. 
 
Heraanleg kruispunt tussen de Romeinseweg en de Valmeerstraat 
 
Op het kruispunt tussen de Romeinseweg en de Valmeerstraat komt veel verkeer samen door de 
combinatie van landbouwvoertuigen, doorgaand verkeer van de Tongersesteenweg naar Val-Meer en 
het verkeer van en naar de parking van Eycken Meubelen. Gezien de toegenomen drukte en het feit 
dat onze N-VA-fractie veiligheid hoog in het vaandel draagt, stellen wij het volgende voor: 
 
De gemeente Riemst stelt zich proactief op om het kruispunt tussen de Romeinseweg en de 
Valmeerstraat heraan te leggen en op deze manier de verkeersveiligheid te verhogen. 
 
Wij vragen de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel. 
 
Schepen Guy Kersten: 
Het kruispunt is nu een verhoogd kruispunt, wat zorgt voor meer verkeersveiligheid (is een 
snelheidsremmer). Wat nog mogelijk is, is ruimte voorzien voor voetgangers.  
 
Het schepencollege stelt voor om dit voorstel te onderzoeken.  
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
25. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Jan Peumans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11.06.2018 toegevoegd. 
 
Voorstel tot ondertekening van het charter “een bib voor iedereen” door de gemeenteraad 
 
De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie wilt met de campagne 
#bibvooriedereen de steden en gemeentes duidelijk maken dat het hebben van een goed werkende 
openbare bibliotheek onmisbaar is. 
 
Via dit charter toont de gemeente zijn bereidheid om in te zetten op een bibliotheek die er voor en 
door de lokale gemeenschap is, die zowel veilig als toegankelijk is en die beschikt over een 
professionele werking. 
 
Aangezien het charter voorlopig enkel door het CBS is goedgekeurd, vragen wij de voltallige 
gemeenteraad om zich achter volgend voorstel te scharen en het draagvlak te vergroten: 
 
De gemeenteraad van Riemst tekent het bibliotheekcharter “een bibliotheek voor iedereen” en 
engageert zich om blijvend te investeren in de bibliotheek. 
 
Wij vragen de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel. 
 
Schepen Christiaan Bamps:  
We gaan akkoord met dit voorstel. Op 1 maart 2018 ondertekende het schepencollege het charter. 
Daarmee gaf het bestuur reeds het signaal dat de bibliotheek belangrijk is en belangrijk blijft. Het is 
een sterk signaal als ook de gemeenteraad dit wil ondertekenen.  
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Uit de toelichting van het schepencollege 01/03/2018:  
Wie vindt 'dat iedereen toegang moet hebben tot de diensten die de bib aanbiedt' en wil 'dat zijn 
nieuwe gemeentebestuur in 2019 blijft investeren in de bib', kan het charter ondertekenen op 
www.bibvooriedereen.be. Zo geeft men een sterk signaal dat de bibliotheek belangrijk is en blijft. 
Aan de bibliotheken wordt gevraagd om de actie zoveel mogelijk te bekend te maken. Ook aan de 
gemeentebesturen wordt gevraagd om het charter te ondertekenen. 
 
De bibliotheek maakte de actie zoveel mogelijk bekend om handtekeningen (van burgers) te 
verzamelen: 
a. In de bibliotheek is een stand waar iedereen het (papieren) charter kan ondertekenen 

Ondertussen hebben al 296 mensen het charter in de bib ondertekend. 
b. Daarnaast tekenden 40 mensen het digitale register. 
c. De actie werd meerdere malen bekendgemaakt via Facebook en Instagram en via de webetalage 

(website catalogus) en banner onder e-mailhandtekening. 
 

Opmerkingen: 
- De foto met de ondertekening door de burgemeester werd door de bibliotheek op Instagram 

en Facebook gedeeld. 
- Jan Peumans heeft bij zijn bezoek aan de bibliotheek in Riemst ook het charter getekend. 

Hiervan werd ook een foto gedeeld op Instagram en Facebook. We weten dat Jan Peumans 
als voorzitter van het Vlaams Parlement ook ambassadeur is van de actie 
‘eenbibvooriedereen’ (http://www.bibvooriedereen.be/ambassadeurs.html). 

 
Jan Peumans:  
Het charter moet ondertekend worden door de gemeenteraad. Mijn voorstel is om het formeel 
standpunt van de gemeenteraad duidelijk te maken.  
 
Schepen Christiaan Bamps laat het charter en een namenlijst rondgaan met het verzoek aan de 
raadsleden dit charter te ondertekenen. Alle raadsleden hebben het charter ondertekend.  
 
Het schepencollege stelt voor 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, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
26. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Jan Peumans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11.06.2018 toegevoegd. 
 
Heropening uitleenposten bibliotheek 
 
Het CBS tekende het bibliotheekcharter “een bibliotheek voor iedereen”. De bedoeling van dit charter 
is dat de gemeente zich engageert om te blijven investeren in de bibliotheek en om o.a. uitleenposten 
te organiseren in de dorpen. 
 
Als we naar de beleidsnota kijken die ons gemeentebestuur in 2013 heeft opgesteld dan lezen we dat 
de bibliotheek optimale toegang moet bieden tot informatie voor de burgers, meer mensen moet 
aansporen om te lezen, goede dienstverlening moet verzorgen die aangepast is aan alle bezoekers 
en dat ze tot slotte kinderen vertrouwd moet maken met de bibliotheek door nauwe samenwerking met 
het onderwijs. 
 
 
 
 

http://www.bibvooriedereen.be/ambassadeurs.html
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De centralisering van alle diensten naar Riemst centrum gaat in tegen al deze beloftes die het 
gemeentebestuur heeft gedaan in 2013. Om deze tendens tegen te gaan en de bibliotheek terug 
dichter bij de inwoners van onze dorpen te brengen stelt onze fractie het volgende voor: 
 

• De gemeente Riemst opent terug de uitleenposten van Millen, Val-Meer en Vlijtingen 
geïntegreerd in een nauwe samenwerking met de scholen. Dit kan bijvoorbeeld in het kader 
van de Brede Scholen. 

• De gemeente Riemst onderzoekt de mogelijkheid om ook in andere dorpen uitleenposten te 
heropenen. 

 
Wij vragen de gemeenteraad akkoord te gaan met voorstel 1. 
Wij vragen de gemeenteraad akkoord te gaan met voorstel 2. 
Schepen Christiaan Bamps: 
Dit zou betekenen dat in elk van de drie scholen (en uiteindelijk in elk dorp) het volgende moet 
voorzien worden: 

1. Een ruim lokaal met rekken of kasten, bureau en vrije ruimte om een klas te ontvangen. 
2. De nodige voorzieningen: elektriciteit, computers, aansluiting op bibliotheeknetwerk, … 
3. Een ruime en actuele basiscollectie: minimaal jeugdboeken van alle leeftijden. Wat met 

overige materialen (AVM, fundels, vertelplaten, tijdschriften, strips, …)? 
4. Jaarlijks budget om de collectie actueel te houden 
5. Personeelsuren voor de uitleningen en andere taken (aankoop, boekverwerking, …) 

 
Het openen van bibliotheken in drie dorpen en op lange termijn in alle dorpen zou uiteindelijk leiden tot 
een verschraling van het aanbod omdat elke bibliotheekje slechts een beperkte collectie kan 
aanbieden, de infrastructuur niet altijd ontoereikend zal zijn, de openingsuren beperkt zijn, het 
personeel beperkt aanwezig is enz. Bovendien zou men de kinderen alle faciliteiten en mogelijkheden 
onthouden die de bibliotheek in Riemst nu te bieden heeft (ruime collectie, ruime openingsuren, 
grotere beschikbaarheid personeel, toegankelijk gebouw met ruimte voor extra activiteiten, 
geautomatiseerde catalogus, zelfuitleen, enz.). 
Alle scholen die dit wensen kunnen gebruik maken van de bibliotheek in Riemst. De gemeente zorgt 
voor gratis busvervoer om de klassen naar de bibliotheek te brengen. 
 
Sinds 2016 zijn steden en gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben. Door de 
ondertekening van het bibliotheekcharter (CBS 01/03/2018) gaf het bestuur het signaal om in de 
toekomst in de bibliotheek te blijven investeren. Investeren in de gemeentelijke bibliotheek 
betekent echter niet in dat in elk dorp een bibliotheek moet georganiseerd worden. Wel dat de 
bibliotheek moet beschikken over de nodige deskundigheid, met twee voeten in de lokale 
gemeenschap staat, een veilige en toegankelijke plek is en toegang tot informatie biedt. Deze 
basisdienst kan de bibliotheek in Riemst garanderen. 
 
De centralisatie van de bibliotheekdiensten in Riemst biedt de beste mogelijkheid voor een goede 
bibliotheekwerking voor de hele lokale gemeenschap: 

1. Toegang tot informatie: 
De hoofdbibliotheek biedt een uitgebreide collectie aan met diverse materialen: boeken, 
kranten, tijdschriften, strips, cd’s, dvd’s, games, fundels, vertelplaten, luisterboeken enz. 
Daarnaast kan je in de bibliotheek internet raadplegen en gebruik maken van (gratis) wifi.  

2. Aansporen tot lezen: 
In de bibliotheek in Riemst gingen in 2017 in totaal 90 activiteiten door om het lezen te 
bevorderen en kennis te maken met de bibliotheek. Hierbij waren 63 bibliotheekintroducties en 
–instructies voor het onderwijs. 

3. Goede dienstverlening voor alle bezoekers: 
De bibliotheek in Riemst beschikt over een modern gebouw dat goed uitgerust is en 
toegankelijk is voor alle mensen. De bibliotheek telt 25 openingsuren en tijdens het schooljaar 
6 bijkomende uren voor schooltuitleningen buiten de gewone openingstijden. Het personeel 
wordt in de hoofdbibliotheek efficiënter ingezet voor de dagelijkse werking, uitleningen, 
schooluitleningen, extra activiteiten. 
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4. samenwerking onderwijs: 

o Klassikale uitleningen 
Klassen die naar de bib willen komen, kunnen gebruik maken van het (gratis) 
gemeentelijk busvervoer. De technische dienst maakt een rittenschema op voor de 
verschillende scholen zodat er wekelijks ritten zijn op vaste dagen naar de bibliotheek. 
De scholen zelf maken een beurtrol op zodat elke klas aan de beurt komt.  
Op dit ogenblik (juni 2018) komen de klassen van Bolder, Zussen, Kanne, Vlijtingen, 
Lafelt, Herderen, Heukelom en Vroenhoven. De klassen van Riemst komen te voet 
naar de bib.  
De klassen van Millen, Membruggen en Val-Meer komen niet met de leerlingen naar 
de bib.  
Tijdens het Schooljaar 2016-2017 telden we: 
- Klassikale uitleningen: 42 klassen 
- Aantal leerlingen: 674 leerlingen 
Dit schooljaar (2017-2018) zijn er nog klassen bijgekomen (onder meer van Vlijtingen) 
maar we tellen het aantal klassen pas na het afsluiten van het schooljaar op 30 juni 
2018. 

o Activiteiten 
De bibliotheek organiseert leesbevorderende activiteiten waarbij alle klassen aan bod 
komen.  
Schooljaar 2017-2018 
Jeugdboekenmaand: 27 klassen deel (451 leerlingen) (2de kleuterklas, 2de en 4de lj) 
Bibklassen - bibliotheekintroducties: 37 klassen (578 leerlingen) (3de kleuterklas, 1ste, 
3de en 5de lj) 
Bibklassen - bibliotheekinstructies: 5 klassen (81 leerlingen) (6de lj) 
Totaal: 69 klassen of 1.110 leerlingen die deelnamen aan een activiteit in de bib. 

 
Jan Peumans: 
U moet de boeken bij de kinderen brengen en niet omgekeerd. Hoe dichter u de boeken bij de 
kinderen brengt, hoe meer dat ze in aanraking komen met boeken.  
 
Ivo Thys: 
Is het niet zinvol om de scholen die niet naar de bib komen een hoeveelheid boeken naar de scholen 
te brengen? 
Schepen Christiaan Bamps:  
Het is niet de fout van de kinderen dat ze niet naar de bib komen. Het probleem moet elders 
aangepakt worden.  
 
Anja Slangen:  
De bereikbaarheid van de bib is zeer goed. Elke week zijn er busritten ter beschikking naar de bib. De 
keuze aan boeken is groot. Kinderen kunnen zelf de boeken kiezen die ze leuk vinden. Ik zie alleen 
maar voordelen.  
 
Het college stelt voor om niet akkoord te gaan met het voorstel. 
 
BESLUIT: 10 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
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, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst en Rachelle Onclin 
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Interne zaken - Dienst Secretariaat 
27. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Etienne Gielen wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 11.06.2018 toegevoegd. 
 
Een parkeersbeleidsplan voor Riemst 
 
Waarom een parkeerbeleid voeren? 
De auto is in deze tijd niet meer uit het straatbeeld weg te denken, zowel rijdend als stilstaand. Het 
stilstaan en parkeren gebeuren vaak in de openbare ruimte. Deze openbare ruimte wordt in de 
gemeente Riemst steeds meer en meer ingenomen door geparkeerde voertuigen. De gemeente 
Riemst levert inspanningen van allerlei aard om de inwoners mogelijkheden van sociale, culturele en 
toeristische aard aan te beiden. Jammer genoeg is de verkeers- en parkeercapaciteit hierop niet 
berekend en heeft de gemeente Riemst tot nu toe hier ook weinig initiatief voor genomen om de 
parkeerproblematiek in kaart te brengen en aan te pakken. Een steeds groter aantal geparkeerde 
voertuigen legt steeds meer beslag op de (beperkte) ruimte. 
 
Wanneer er een helder beleidskader voor mobiliteit en parkeren aanwezig is, geeft dit duidelijkheid 
aan de verschillende gebruikers van de openbare ruimte. Omdat het parkeren een sterke relatie heeft 
met diverse ruimtelijke aspecten is het parkeerbeleidsplan geen plan “op zichzelf”, maar is het een 
onderdeel van de benutting van de openbare ruimte. Te veel geparkeerde voertuigen in woonwijken 
leiden tot minder ruimte “op straat”, wat op gespannen voet staat met de kwaliteit van de 
woonomgeving. 
Om bestaande parkeerproblemen op te lossen, maar ook antwoord te geven op nieuwe 
parkeervraagstukken is een adequaat parkeerbeleid noodzakelijk. Wanneer er een helder 
beleidskader aanwezig is, geeft dit duidelijkheid aan de gebruikers. 
 
Waar liggen de belangrijkste knelpunten? 

• Het Sociaal huis, het Paenhuys, de bibliotheek, een aanbod binnen het 
volwassenenonderwijs, het gemeentelijk lager onderwijs, het dorpsrestaurant en het 
woonzorgcentrum zijn een aantal van de organisaties en voorzieningen die in Riemst centrum 
op korte afstand van elkaar gelegen zijn. Deze organisaties organiseren activiteiten voor de 
Riemstenaar en andere burgers. Zowel het aantal organisaties die zich op korte afstand van 
elkaar vestigen als het aantal activiteiten dat zij organiseren, neemt zienderogen toe. 

• Kanne is een deelgemeente die veel toeristen aantrekt. Veel bezoekers zoeken een 
gemakkelijke parkeeroplossing, meestal op het plein aan de Statiestraat (ontspannings- en 
speelruimte?), maar ook langs alle mogelijke invalswegen. De parkeerplaatsen onder de brug 
van het Albertkanaal blijven vaak onderbenut. 

 
Fietsen 
Een goede bereikbaarheid betekent niet alleen een goede bereikbaarheid op de route naar, maar ook 
bij de bestemming (parkeren). Dit geldt voor alle voertuigen, waaronder de fiets. 
Fietsparkeerknelpunten kunnen zijn: te weinig fietsparkeervoorzieningen (een te hoge parkeerdruk), 
fietsvoorzieningen gelegen op een verkeerde locatie, een slechte kwaliteit van de 
fietsparkeervoorzieningen of overlast door (fout) geparkeerde fietsen en diefstal van fietsen. Deze 
aspecten hebben een negatieve invloed op het fietsgebruik en dienen zo veel mogelijk te worden 
voorkomen. Een degelijk en doelgericht fietsparkeerbeleid draagt bij aan het stimuleren van het 
fietsgebruik. Voldoende fietsparkeervoorzieningen die gelegen zijn op de juiste locatie en die 
kwalitatief hoogwaardig zijn dragen bij tot de plannen van de gemeente om het fietsgebruik aan te 
moedigen (zie agendapunten 4 en 5 van de gemeenteraad van 11.06.2018). 
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Het voorstel van N-VA Riemst 

1) N-VA Riemst stelt voor een parkeer(behoefte)onderzoek te voeren in onze gemeente. Dit 
parkeeronderzoek heeft onder meer tot doel een beeld te krijgen van: 

• de beschikbare parkeercapaciteit (ook voor fietsen); 
• de parkeerdruk; 
• de bezettingsgraden; 
• de parkeerduur; 
• het parkeermotief; 
2) Op basis van dit onderzoek stelt de gemeente een parkeerbeleidsplan voor dat oplossingen 

aanreikt voor de huidige parkeerproblemen in onze gemeente en proactief oplossingen voor 
potentieel toekomstige parkeerproblemen aanreikt. Dit parkeerbeleidsplan is gekoppeld aan 
het verkeersveiligheidsplan voor de zwakke weggebruikers op twee locaties in onze gemeente 
dat waarschijnlijk zal worden goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 juni 2018. Het 
aanleggen van fietsstraten en het terugdringen van de parkeermogelijkheid op plaatsen waar 
veel zwakke weggebruikers komen, zoals scholen en woon- en zorgcentra, zal een invloed 
hebben op het parkeerbeleid. Het parkeerbeleid is een onmisbare schakel in het gemeentelijk 
mobiliteitsbeleid en daarom stelt de N-VA een koppeling van beide voor. 

 
Schepen Guy Kersten: 
Wat de door u aangehaalde locaties met een hoge parkeerdruk betreft, kunnen we het volgende 
meegeven:  

- Site Paenhuys: hiervoor is een plan in opmaak om extra parkeerplaatsen te creëren. Dit zowel 
door het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen alsook door het optimaliseren van het 
huidige aanbod. 

- Kanne: het is zo dat momenteel de bewegwijzering naar de parking onder de brug te Kanne 
nog niet optimaal is. Bovendien vertrekken de wandelingen nog op het Statieplein. Wij zijn 
bezig met dit te wijzigen zodat deze wandelingen starten aan de parking onder de brug. Dit zal 
automatisch de parkeerdruk op het Statieplein verlagen. 

We nemen het mee in een mobiliteitsplan. We moeten dit afstemmen met het MOW. 
 
Het schepencollege is akkoord dat dit voorstel wordt meegenomen in het mobiliteitsplan dat weldra zal 
opgemaakt worden door de dienst Mobiliteit. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 23:00 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guido Vrijens 
gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 


