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Vergadering gemeenteraad van 9/10/2017. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, schepenen 
Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, 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 
 

 
Verontschuldigd: Bert Cilissen 
Vanaf punt 4 vervoegt Jan Peumans, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 7 vervoegt Etienne Gielen, raadslid de zitting. 
 
Er waren geen vragen vanuit het publiek. 
 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering samengeroepen 
ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter dd. 29.09.2017. 
De mondelinge vragen worden aangevat door mevrouw Rachelle Onclin, de stemmingen worden 
volgens loting aangevat door de heer Mathieu Eycken. 
 
Gaat over tot de dagorde 
 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. AKTENAME ONTSLAG RAADSLID JESSICA NIJS EN AANSTELLING VAN OPVOLGEND 

RAADSLID RACHELLE ONCLIN 
 
Gelet op het schrijven van mevrouw Jessica Nijs dd. 26/09/2017 waarbij deze ontslag neemt als 
gemeenteraadslid; 
Overwegende dat mevrouw Rachelle Onclin, 1ste opvolger van de lijst van de ontslagnemer, wordt 
voorgesteld als plaatsvervangend gemeenteraadslid; 
Gehoord het verslag van de burgemeester-voorzitter betreffende het onderzoek van de geloofsbrieven 
van voornoemde opvolger waaruit blijkt dat deze voldoet aan de gestelde vereisten van 
verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid; 
Gelet op het gemeentedecreet. 
 
BESLUIT:  de raad neemt akte. 
 
artikel 1: 
De raad neemt akte van het ontslag van mevrouw Jessica Nijs als gemeenteraadslid. 
artikel 2: 
Mevrouw Rachelle Onclin onmiddellijk tot de vergadering toe te laten en haar te verzoeken in de 
handen van de voorzitter de volgende eed af te leggen: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat 
trouw na te komen” . 
artikel 3: 
Mevrouw Rachelle Onclin te installeren als gemeenteraadslid nadat zij de eed heeft afgelegd. 
artikel 4: 
Mevrouw Rachelle Onclin zal het mandaat beëindigen van mevrouw Jessica Nijs. 
artikel 5: 
Mevrouw Rachelle Onclin zal op de laatste plaats voorkomen in de orde van voorrang op de 
voorrangslijst van de gemeenteraad.  
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Interne zaken - Dienst Secretariaat 
2. VASTSTELLING RANGORDE  GEMEENTERAADSLEDEN 
 
Gelet op artikel 8 § 4 tweede lid en artikel 50 van het gemeentedecreet; 
Gelet op het ontslag van mevrouw Jessice Nijs en de aanstelling van het opvolgend gemeenteraadslid  
mevrouw Rachelle Onclin dd. 09.10.2017; 
Rekening houdend met de dienstouderdom en de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen. 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean 
Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans, Jo Ruyters, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
artikel 1: 
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt als volgt bepaald: 
 
Naam en voornaam  Datum indiensttreding aantal stemmen   
 geboortedatum 
van de raadsleden    gemeenteraadsverkiezing  

14.10.12 
 
Peumans Jan  01/01/1983  1.848     06.01.1951 
Thys Ivo  01/01/1989  203     07.03.1948 
Vos Mark  01/01/1995  3.593     25.04.1969 
Pauly Marina  01/01/1995  1.397     15.10.1957 
Kersten Guy  01/01/2001  1.519     18.07.1956 
Cilissen Bert  01/01/2001  1.165     19.04.1974 
Eycken Mathieu  01/01/2001  1.048     15.04.1962 
Onclin Katja  11/03/2003  1.332     14.01.1980 
Bamps Christiaan 02/01/2007  1.281     22.08.1961 
Renkens Davy  02/01/2007  770     27.08.1980 
Beusen Anita  02/01/2007  686     10.05.1962 
Stevens Ludwig  02/01/2007  480     13.04.1968 
Neven Peter  02/01/2013  1.026     27.09.1987 
Nicolaes Jean  02/01/2013  938     27.07.1948 
Slangen Anja  02/01/2013  861     13.05.1971 
Loyens Mieke  02/01/2013  798     06.04.1981 
L'Hoëst Joël  02/01/2013  770     18.06.1971 
Jacobs Dirk  02/01/2013  593     05.01.1969 
Coenegrachts Steven 02/01/2013  581     14.07.1985 
Noelmans Jan  02/01/2013  488     28.05.1986 
Ruyters Jo  02/01/2013(-6,5 mdn) 522     03.12.1971 
Gielen Etienne  12/09/2016  496     23.04.1961 
Konings Marc  10/10/2016  459     18.07.1961 
Coenegrachts Agnes 10/10/2016  452     27.12.1961 
Onclin Rachelle  09/10/2017  477     ??.??.19?? 
 
artikel 2: 
De gemeenteraad keurt de voorgestelde rangorde van de gemeenteraadsleden goed. 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
3. PROCESVERBAAL EEDAFLEGGING GEMEENTERAADSLID RACHELLE ONCLIN 
 
Het proces-verbaal van de eedaflegging en aanstelling van het opvolgend gemeenteraadslid Rachelle 
Onclin, die door de gemeenteraad van 09.10.2017 werd aangesteld als opvolger van het 
ontslagnemend gemeenteraadslid Jessica Nijs, wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
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Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad kennis te nemen. 
 
BESLUIT: de raad neemt kennis. 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
4. TOELICHTING NUHMA 
 
Naar aanleiding van de vragen gesteld door de gemeenteraadsleden tijdens de vergadering van de 
gemeenteraad van 12 juni 2017 geeft de heer Kelchtermans een toelichting over de statuten van 
Nuhma. 
 
Marc Konings: 
Wie beslist waar welke installaties komen? 
De heer Kelchtermans: 
De Raad van bestuur beslist over investeringen. 
 
Steven Coenegrachts: 
1.Nuhma is een performant bedrijf gerund als een privaat bedrijf en staat ver van de gemeentelijke 
realiteit. Windmolens op zee of Curacao zijn een ver van mijn bed verhaal. 
De heer Kelchtermans: 
De risico’s worden steeds afgewogen en gespreid.  Als regels gewijzigd worden tijdens de rit is dit een 
risico.  Internationale risico’s zijn leerrijk en spreiden het risico.  De mening van de aandeelhouders 
wordt steeds gerespecteerd. 
 
2.Nuhma geeft geen meerwaarde aan de gemeente en er is weinig wisselwerking   Het energieverhaal 
van Nuhma stemt niet overeen met de opdracht van een gemeente. 
De heer Kelchtermans: 
Dit wijst eerder op de kerktorenmentaliteit van de Belgische gemeentes. 
 
Ivo Thys: 
1.Indien de gemeente haar aandelen verkoopt, kunnen de burgers dan deze aandelen overnemen? 
De heer Kelchtermans: 
Indien een gemeente aandelen verkoopt gaat een evenredig procent aandelen naar CVBA public en 
kan de burger participeren. 
 
2.Wordt het aandeel voor de burgers ook beperkt? 
De heer Kelchtermans: 
De aandelen voor de burgers worden aangeboden per pakket.  De details hierover moeten nog 
worden bepaald. 
 
Marc Konings: 
De installaties worden soms stilgelegd.  Waarom investeert Nuhma niet in een opslag van elektriciteit? 
De heer Kelchtermans: 
De opslag van energie is inderdaad nodig om de cirkel rond te maken.  Dit is in onderzoek.  Indien er 
een overschot van stroom is wordt men nu vergoed om de installaties uit te schakelen. 
 
Jan Peumans: 
Hoe is het kapitaal van CVBA Nuhma opgebouwd?  Welke gemeenten willen een deel van hun 
aandelen te gelde maken? 
 
De heer Kelchtermans: 
In 2019 worden de gemeenten bevraagd om aandelen te verkopen.  Dit kan tot maximum 20% en is 
geen verplichting.  Dit onderzoek zal een tijd in beslag nemen.  Ook de interesse van de burger 
moeten wij afwachten. 
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Interne zaken - Dienst Secretariaat 
5. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 11.09.2017 
 
Het verslag lag ter inzage. 
 
Met volgende bemerkingen: 
Dirk Jacobs: 
1.De antwoorden op de vragen van de raadsleden werden niet gepubliceerd. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen die nog publiceren, er is iets fout gelopen in de voorbereiding, waarvoor excuses. 
2.De papieren versie van de dagorde werd te laat bedeeld. 
burgemeester Mark Vos: 
Ook dit is verkeerd gelopen. 
 
Ivo Thys: 
Gelieve de titels van de bijkomende punten duidelijker te maken. 
Gelieve op pg 26.bij de stemming over het bijkomend punt i.v.m. het politiereglement inzake verbod tot 
alle ondergrondse groeven te vermelden dat dit een stemming is over het uitstel van het punt. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen het verslag in die zin aanpassen. 
 
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, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter 
Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, 
Jan Noelmans, Jo Ruyters, Marc Konings, Agnes Coenegrachts en Rachelle Onclin 
 
Interne zaken - Dienst Personeel 
6. WIJZIGING STATUTAIR EN CONTRACTUEEL PERSONEELSKADER 
 
Ivo Thys: 
1.Zijn de wijzigingen met het personeel van de technische dienst besproken? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit werd besproken met de leidinggevenden en wordt na goedkeuring door de gemeenteraad 
besproken met alle betrokken personeelsleden. 
2.Dit zou beter eerst met het uitvoerend personeel besproken worden, het komt fout over als dit van 
bovenaf wordt opgelegd. 
 
Jan Peumans: 
1.Wie heeft dit bedacht? 
burgemeester Mark Vos: 
Het hoofd van de technische dienst, de gemeentesecretaris en de externe consultant. 
2.Wie is deze consultant en hoeveel tijd heeft hij daaraan besteed? 
We zullen u die gegevens bezorgen. 
3.Waarom wordt de deskundige publiekswerking statutair benoemd? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit moet contractueel zijn, we zullen het aanpassen. 
4.Waarom worden mensen die hier een aantal jaren werken niet vast benoemd? 
burgemeester Mark Vos: 
Het gemeentebestuur van Riemst hanteert de laatste jaren het principe om enkel leidinggevende 
personeelsleden nog vast te benoemen. Dit principe werd in het leven geroepen om op een objectieve 
manier te kunnen oordelen welke functies al dan niet in aanmerking komen voor benoeming. Er werd 
geopteerd voor een extra voordeel en een extra bescherming voor personeelsleden in een 
leidinggevende positie. 
5.Graag een overzicht van de statutairen en de contractuelen. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen u het overzicht van de statutairen en de contractuelen bezorgen. 
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6.Ik heb problemen met de benaming deskundige publiekswerking.  Dat is een aanfluiting voor het 
bestaande personeel dat nu reeds zeer publiek vriendelijk werkt. 
burgemeester Mark Vos: 
Deze omschrijving is de inhoud van de functie en zegt niks over hoe de uitvoering van de collega’s, 
die conclusie heeft u ervan gemaakt. 
schepen Christiaan Bamps: 
De taak van de deskundige publiekswerking is het uitwerken van nieuwe bibliotheekprojecten. 
Jan Peumans: 
Welke projecten zijn gepland? 
schepen Christiaan Bamps: 
We zullen u een overzicht bezorgen. 
 
Marc Konings: 
1.Waar staan de externe diensten onder? 
burgemeester Mark Vos: 
Deze staan bij de stafdiensten.  De stafdiensten gaan de uitbestede werken opvolgen en controleren. 
2.Hoe is de verhouding leidinggevenden / arbeiders? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen u dit bezorgen. 
3.Er gaan 2 personen op pensioen in de bibliotheek en er komt er maar 1 in de plaats. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit waren geen voltijdse tewerkgestelden, het aantal uren blijft nagenoeg gelijk 
 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd.12/06/2017 houdende wijziging statutair en 
contractueel personeelskader met ingang van 12/06/2017; 
Overwegende dat het college voorstelt om volgende wijzigingen aan te brengen in het 
personeelskader : 
STATUTAIR : 
- de functie van 45/38 - assistent-dienstleider (B1-B2-B3) te schrappen: functie werd nooit ingevuld 
- de functie van 77/38 - bibliotheekassistent (C1-C2-C3) - de voorwaarde 39/38 uren zijn uitdovend bij 
uitdiensttredingen van de huidige titularissen of bij bevordering - te schrappen 
- de functie van 38/38 - verantwoordelijke logistiek (C1-C2-C3) - de benaming te wijzigen in team 
coach logistiek 
- de functie van 38/38 - ploegbaas onderhoud (D4-D5) - de benaming te wijzigen in team coach 
poetsdienst 
- de functie van 38/38 - coördinator technische dienst (B1-B2-B3) toe te voegen wegens reorganisatie 
van de technische dienst - vervangingen oppensioenstellingen en langdurige zieken 
- de functie van 38/38 - ploegcoach technische dienst (C1-C2-C3) toe te voegen wegens reorganisatie 
van de technische dienst - vervangingen oppensioenstellingen en langdurige zieken 
 
CONTRACTUEEL : 
- de functie van 38/38 - deskundige publiekswerking en digitale bibliotheek(B1-B2-B3) toe te voegen 
wegens oppensioenstelling bibliotheekassistenten ten belope van 44/38 uren per week 
- de functie van 479/38 - administratief medewerker (C1-C2-C3) te vermeerderen tot 540/38 uren per 
week wegens vervanging oppensioenstellingen 
- de functie van 72/38 - kinderverzorgster (C1-C2-C3) te vermeerderen tot 80/38 uren per week 
wegens invoeren van kindvriendelijk uur; 
Gelet op de artikelen van het gemeentedecreet; 
Gelet op het overleg van het managementteam; 
Gelet op het syndicaal overleg; 
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst en Rachelle Onclin 
10 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
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artikel 1: 
De gemeenteraadsbeslissing dd.12/06/2017 houdende vaststelling van het statutair en contractueel 
kader voor het personeel wordt gewijzigd met ingang van 09/10/2017. 
 
artikel 2: 
Het statutair en contractueel kader voor het personeel wordt met ingang van 09/10/2017 vastgesteld 
als volgt : 
STATUTAIR 
38/38 - gemeentesecretaris  
38/38 - financieel beheerder  
38/38 - afdelingshoofd technische dienst (A4a-A4b)  
38/38 - afdelingshoofd LDP (A1a-A1b-A2a) 
38/38 - afdelingshoofd interne zaken (A1a-A1b-A2a)  
38/38 - afdelingshoofd ruimtelijke ordening en wonen (A1a-A1b-A2a)  
38/38 - stedenbouwkundig ambtenaar (A1a-A1b-A2a)  
38/38 - diensthoofd communicatie (A1a-A1b-A2a)  
38/38 - bibliothecaris (A1a-A1b-A2a)  
38/38 - afdelingshoofd welzijn en vrije tijd (B4-B5)  
38/38 - diensthoofd ICT (B4-B5) 
38/38 - patrimoniumbeheerder (landmeter-expert) (B1-B2-B3)  
38/38 - gebouwenbeheerder (B1-B2-B3)  
38/38 - HRM verantwoordelijke (B1-B2-B3)  
38/38 - sportfunctionaris (B1-B2-B3)  
38/38 - deskundige publiekswerking en digitale bibliotheek (B1-B-B3) 
38/38  - coördinator technische dienst (B1-B2-B3) 
38/38 – coördinator buitenschoolse kinderopvang (B1-B2-B3) te voorzien vanaf 01/07/2018 
38/38 - adviseur preventie/veiligheid en ambtenaar noodplanning (C4-C5) 
38/38 - vergunningenambtenaar (C4-C5)  
38/38 - toerismeambtenaar (C4-C5)  
77/38 - bibliotheekassistent (C1-C2-C3)    
38/38 - controleur der werken (C1-C2-C3)  
38/38 - team coach logistiek (C1-C2-C3)  
38/38 - verantwoordelijke natuur- en milieubeheer (C1-C2-C3)  
82/38 - administratief medewerker (C1-C2-C3)  
38/38 - ploegcoach technische dienst (C1-C2-C3) 
38/38 - ploegbaas infrastructuur (D4-D5)  
38/38 - team coach poetsdienst (D4-D5)  
76/38 - administratief assistent (D1-D2-D3)  
114/38 - technisch assistent (D1-D2-D3)  
 
CONTRACTUEEL 
38/38 - coördinator groeven en veiligheid (A1a-A1b-A2a) 
38/38 – communicatieambtenaar (B1-B2-B3) 
38/38 - mobiliteitsambtenaar (B1-B2-B3)  
38/38 – aankoper (B1-B2-B3) 
38/38 - cultuurcoordinator (B1-B2-B3)  
38/38 - coördinator buitenschoolse kinderopvang (B1-B2-B3) te schrappen vanaf 01/07/2018 
38/38 - financieel medewerker analist (B1-B2-B3)  
76/38 - financieel medewerker (B1-B2-B3) 
38/38 - onthaal- en financieel medewerker (B1-B2-B3)  
19/38 - jeugdwerker (B1-B2-B3 )  
19/38 - plattelandsambtenaar (B1-B2-B3)  
19/38 - personeelsmedewerker (B1-B2-B3)  
38/38  - ICT verantwoordelijke (B1-B2-B3)  
38/38 - sportpromotor-monitor (B1-B2-B3)  
38/38 - jeugdconsulent (B1-B2-B3)  
38/38 – deskundige burgerzaken (B1-B2-B3) 
38/38 – ambtenaar lokale economie (B1-B2-B3) 
38/38 - deskundige publiekswerking en digitale bibliotheek (B1-B2-B3) 
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38/38 - natuurambtenaar (C1-C2-C3)  
38/38 - bibliotheekassistent (C1-C2-C3)  
540/38 - administratief medewerker (C1-C2-C3)  
80/38 - kinderverzorgster (C1-C2-C3)  
160/38 - kinderverzorgster (C1-C2)  
75.5/38 - begeleidster buitenschoolse kinderopvang (D1-D2-D3)  
163.4/38 - administratief assistent (D1-D2-D3) – waarvan 38/38 uitdovend tot oppensioenstelling 
01/09/2018 wordt dus 125.4/38 
608/38 - technisch assistent (D1-D2-D3)   
57.4/38 - technisch assistent chauffeur (D1-D2-D3)  
346.5/38 - schoonmaakster (E1-E2-E3) 
95/38 - ongeschoold arbeider (E1-E2-E3) 
 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
7. GOEDKEURING OVEREENKOMST FIETSSNELWEG 
 
Jan Peumans:  
1.Ik denk niet dat er echt interesse is in fiets woon-werkverkeer. 
schepen Guy Kersten: 
Het klopt inderdaad dat er in onze gemeente weinig interesse is in woon-werkverkeer, de interesse 
bestaat vooral voor recreatief fietsen. Deze fietssnelweg draagt dan ook bij tot een verbetering van de 
fietsinfrastructuur. 
 
Dirk Jacobs: 
Betekent dit meer onderhoudswerken? 
Wij moeten enkel de gemeentewegen onderhouden en dat doen we nu ook. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de omzendbrief VR 2004/26 dd.2004-06-04 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op volgende doelstelling, actieplan en actie van het provinciale beleid 2014-2019: 

• beleidsdoelstelling 2017140005 "overig beleid" 
• actieplan 201740105 "in uitvoering van het mobiliteitscharter bijdragen aan meer duurzame 

mobiliteit en (infrastructurele) veiligheid in Limburg, met een maximale verschuiving ten 
voordele van duurzame vervoermiddelen" 

• actie 2017140420 " het functioneel fietsen in Limburg doen toenemen door verdere realisatie 
van het BFF en door het promoten van de fiets als duurzaam vervoermiddel" 

Gelet op de resultaten van de studie "fietssnelwegen en snelle fietsverbindingen als onderdeel van het 
Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk binnen de provincie Limburg", afgerond op 8 januari 2015; 
Gelet op het feit dat voor de Albertkanaalroute de volledige procedure van de intergemeentelijke 
begeleidingscommissie (IGBC) en de regionale mobiliteitscommissie (RMC), waarbij de 
ontwerpplannen worden ontwikkeld en goedgekeurd in samenwerking met de gemeentebesturen en 
betrokken overheden, volledig doorlopen is met positief resultaat; 
Gelet op de ontwerpen van samenwerkingsovereenkomsten tussen de provincie Limburg enerzijds en 
de betrokken gemeenten en betrokken andere partners anderzijds; 
gelet op de goedgekeurde start- en projectnota door de RMC en de gunstige adviezen van de 
kwaliteitsadviseur van de startnota (RMC 2016-11-22), de projectnota deel 1 (RMC 2017-01-31) en de 
projectnota deel 2 (RMC 2017-05-30); 
Overwegende dat fietssnelwegen een speerpunt zijn binnen het provinciale (mobiliteits)beleid en dat 
de provincies hierin een trekkende rol spelen; 
Overwegende dat de provincie Limburg overtuigd is dat in het kader van "Limbrug, CO²-neutrale 
provincie" en van een duurzamer woon-werkverkeer, het aantal fietsverplaatsingen verhoogd moeten 
worden, dat fietssnelwegen hierin een belangrijke rol spelen als hoofdaders van het Bovenlokaal 
Functioneel fietsroutenetwerk en dat er meer en meer vraag komt naar doorgaande, snelle 
fietsverbindingen; 
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Overwegende dat de provincie Limburg samen met de overige 4 Vlaamse provincies dit 
fietssnelwegenetwerk wil uitbouwen; 
Overwegende dat de provincie bij de realisatie van fietssnelwegen in Limburg zelf wil optreden als 
bouwheer en de kosten voor 100% wil (pre)financieren om zo binnen een redelijke termijn voldoende 
tracés van fietssnelwegen aan te leggen en overwegende dat de provincie hierin de werkwijze wil 
volgen van West-Vlaanderen en Antwerpen waarbij het provinciebestuur optreedt als tijdelijk 
bouwheer; 
Overwegende dat op basis van die studie werd beslist om prioritair werk te maken van de 
Albertkanaalroute en van de Spoorlijn 18-route; 
Overwegende dat met elke betrokken gemeente en met de betrokken partners (in dit geval de 
Vlaamse Waterweg) een overeenkomst most worden afgesloten waarin afspraken worden vastgelegd 
over de werkwijze voor de uitvoering van de infrastructuurwerken op de fietssnelwegen; 
Overwegende dat in deze overeenkomst o.a. wordt bepaald: 

• welke de taken zijn voor de provincie, gemeente en eventueel derde 
• welke wegdelen worden aangepakt 
• hoe de financiële afwikkeling gebeurt 
• dat de provincie optreedt als aanbestedende overheid en als ontwerper 
• dat de gemeente daartoe een bouwrecht verleent op haar grond aan de provincie voor de 

aanleg van de infrastructuur bepaald in de overeenkomst 
Overwegende dat de provinciale raad kan instemmen met de inhoud van deze ontwerpovereenkomst; 
Overwegende de positieve impact van dit project op het aantal fietsers in onze gemeente alsook de 
positieve impact op het vlak van duurzame mobiliteit; 
Overwegende dat deze overeenkomst voor de gemeente geen financiële impact heeft; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, 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 samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Riemst, de vlaamse waterweg Nv en de 
provincie Limburg betreffende de aanleg van de (weg)infrastructuur op gemeentelijk patrimonium en 
op patrimonium van de vlaamse waterweg met het oog op de realisatie van de fietssnelweg 
"Albertkanaal" 
 
artikel 2: 
De samenwerkingsovereenkomst maakt integraal deel uit van dit besluit. 
 
artikel 3: 
Een ondertekend exemplaar van deze samenwerkingsovereenkomst zal overgemaakt worden aan de 
overige partners en de financiële dienst van de gemeente. 
 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
8. GOEDKEURING PLANNEN EN BESTEK HERINRICHTING TONGERSESTEENWEG 
 
Ivo Thys: 
Het is bijna onmogelijk om van Genoelselderen tot Maastricht trage voertuigen voorbij te steken.  Ik 
heb dit probleem reeds eerder aangekaart en voorgesteld om passeerhavens te voorzien.  Ik merk 
echter op dat er geen passeerhavens zijn voorzien in dit  plan.  Daarom zal ik mij onthouden. 
schepen Guy Kersten: 
Dit zou meegenomen worden in het streefbeeld van de N 79 maar dit dossier ligt stil.  Dit is bovendien 
een bevoegdheid van AWV.  Op de N 80 werden de passeerhavens negatief geëvalueerd.  Trage 
voertuigen die moeten stoppen en opnieuw vertrekken zijn nog trager en veroorzaken nog meer 
oponthoud. 
 
Jo Ruyters: 
Waarom ligt het fietspad langs de rijweg?  Dit is gevaarlijk. 
schepen Guy Kersten: 
Er was niet voldoende ruimte om het fietspad meer naar de huizen te brengen.  Er wordt gewerkt met 
verhoogde borduurstenen om de veiligheid van de fietsers te verhogen. 
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Jan Peumans: 
1.Aan dit dossier zijn in meeting 23 bijlagen gekoppeld zonder naam.  Ik heb reeds eerder gevraagd 
om de bijlagen te benoemen. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit aanpassen. 
2.Indien er niet voldoende ruimte is om het fietspad te verleggen, kunnen de plannen altijd aangepast 
worden. 
3.Zijn de zelfstandigen op de hoogte gebracht van de werken? 
schepen Guy Kersten: 
Dit dossier is op 20 september toegekomen op de gemeente, het was dus zeer kort dag.  Deze 
werken zijn het sluitstuk van de aanpassing van de doortocht Riemst centrum.  Er volgt nog een 
infovergadering. 
burgemeester Mark Vos: 
Er is reeds overleg geweest met de handelaars bij de aanvang van de werken op de andere 
steenwegen.  Op vraag van de handelaars destijds werden sommige aanpassingen gedaan, o.a. in 
verband met de parkeerplaatsen.  
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, 
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 
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, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende 
het bestuurlijk toezicht, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 3, § 1; 
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 
september 1996, en latere wijzigingen; 
Gelet op het raadsbesluit dd. 21 augustus 2001 houdende goedkeuring van de overeenkomst met het 
Vlaamse gewest, de gemeente en de Vlaamse vervoersmaatschappij inzake de herinrichting en de 
wegverlichting van doortochten in functie van de projectnota, module 3 en module 4; 
Gelet op het raadsbesluit van 11 juni 2002 houdende principebeslissing voor het aanstellen van een 
ontwerper voor het opmaken van een ontwerp betreffende het doortochtproject in Riemst-centrum en 
goedkeuring van de voorwaarden voor de aanstelling van een ontwerper; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 oktober 2002 houdende 
aanstelling van het studiebureau Gedas nv, Ilgatlaan 9 te 3500 Hasselt als ontwerper voor het 
doortochtproject; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 mei 2008 houdende 
goedkeuring overnameovereenkomst gemeente Riemst met Infrax betreffende de opmaak van het 
ontwerp wegenis en riolering doortocht Riemst-centrum; 
Gelet op het raadsbesluit van 19 mei 2008 houdende goedkeuring overnameovereenkomst gemeente 
Riemst met Infrax betreffende de opmaak van het ontwerp wegenis en riolering doortocht Riemst-
centrum; 
Gelet op het raadsbesluiten van 9 februari 2009, 14 september 2009 en 14 december 2009 houdende 
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest, Infrax en VVM De Lijn 
voor de uitvoering van de herinrichting doortocht Riemst N79-N671-N745; 
Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest, Infrax en het 
gemeentebestuur Riemst betreffende "Herinrichting van de doortocht N79 Riemst: fase 2 
(Maastrichtersteenweg) en fase 3 (Tongersesteenweg): uitvoeren van wegenis + aanhorigheden. 
Fase 1 is reeds uitgevoerd"; 
Overwegende dat Infrax de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de doortocht fase 2 + 3 
wenst aan te leggen, R/001492 en R/001493; 
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Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “herinrichting van de doortocht 
Riemst-centrum N79-N671-N745 (fase 3)” een bestek werd opgemaakt door de ontwerper, 
studiebureau Arcadis Belgium nv, Eurostraat 1 bus 1 te 3500 Hasselt met nummer 1M3D86/17/49; 
Overwegende dat de globale uitgave voor de opdracht met als voorwerp  “herinrichting van de 
doortocht Riemst-centrum N79-N671-N745 (fase 3)”  geraamd is op € 1 391 622,2 excl. btw of € 1 594 
940,18 incl. btw; 
Overwegende dat het aandeel van de gemeente Riemst geraamd is op € 166 735,1 excl. BTW of € 
201 749,47 incl. BTW; 
Overwegende dat er te weinig kredieten voorzien zijn in de meerjarenplanning op 22400007-0200 
Wegen doortocht N79 doordat er slechts € 121 064,87 beschikbaar is; 
Overwegende dat de gemeente een extra bedrag van € 80 684,6 dient bij te voorzien; 
Overwegende het feit dat er nog een bouwvergunning aangevraagd dient te worden; 
 
BESLUIT: 20 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Davy Renkens, Anita Beusen, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings, Agnes 
Coenegrachts en Rachelle Onclin 
4 onthoudingen: Ivo Thys, Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad gaat akkoord met het ontwerp, raming en bestek betreffende de heraanleg van de 
N79 Tongersesteenweg. Bestek nummer 1M3D86/17/49. 
artikel 2: 
De gemeenteraad geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht om het dossier 
verder op te volgen. 
  
 
ROW - Dienst Patrimonium 
9. STATUTENWIJZIGING INTER-ENERGA: AANKONDIGING 
 
Steven Coenegrachts: 
Er staan 3 punten op de agenda van deze gemeenteraad die we hadden moeten bespreken op de 
CIS-commissie.  De agenda van de CIS-commissie werd niet rondgestuurd. 
 
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder artikel 43 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald 
op artikel 39, 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; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband 
Inter-Energa ; 
Gelet op de aankondiging van statutenwijziging, ter kennis gebracht van de gemeente bij 
aangetekende brief van 7 september 2017 waarin het voorstel tot wijziging van de statuten werd 
gevoegd samen met een nota waarin deze statutenwijziging wordt verantwoord; 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de statutenwijziging te 
weigeren; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, 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 wordt de statutenwijziging van Inter-
Energa die aan de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2017 ter goedkeuring zal 
worden voorgelegd goedgekeurd. 
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artikel 2: 
De nog aan te duiden vertegenwoordigers, of bij belet zijn/haar plaatsvervangers, worden 
gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere datum waarop 
deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die 
door de gemeenteraad zijn genomen over de statutenwijzigingen. 
artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan de intercommunale 
Inter-Energa, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
10. STATUTENWIJZIGING INFRAX-LIMBURG: AANKONDIGING 
 
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder artikel 43 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald 
op artikel 39, 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; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband 
Infrax Limburg ; 
Gelet op de aankondiging van statutenwijziging, ter kennis gebracht van de gemeente bij 
aangetekende brief van 7 september 2017 waarin het voorstel tot wijziging van de statuten werd 
gevoegd samen met een nota waarin deze statutenwijziging wordt verantwoord; 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de statutenwijziging te 
weigeren; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, 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 wordt de statutenwijziging van Infrax 
Limburg die aan de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2017 ter goedkeuring zal 
worden voorgelegd goedgekeurd. 
artikel 2: 
De nog aan te duiden vertegenwoordigers, of bij belet zijn/haar plaatsvervangers, worden 
gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere datum waarop 
deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die 
door de gemeenteraad zijn genomen over de statutenwijzigingen. 
artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan de intercommunale 
Infrax Limburg, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
11. STATUTENWIJZIGING INTER MEDIA: AANKONDIGING 
 
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder artikel 43 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald 
op artikel 39, 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; 
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Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband 
Inter Media ; 
Gelet op de aankondiging van statutenwijziging, ter kennis gebracht van de gemeente bij 
aangetekende brief van 12 september 2017 waarin het voorstel tot wijziging van de statuten werd 
gevoegd samen met een nota waarin deze statutenwijziging wordt verantwoord; 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de statutenwijziging te 
weigeren; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, 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 wordt de statutenwijziging van Inter Media 
die aan de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2017 ter goedkeuring zal worden 
voorgelegd goedgekeurd. 
artikel 2: 
De nog aan te duiden vertegenwoordigers, of bij belet zijn/haar plaatsvervangers, worden 
gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere datum waarop 
deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die 
door de gemeenteraad zijn genomen over de statutenwijzigingen. 
artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en onder meer afschrift van deze beslissing onverwijld te bezorgen aan de intercommunale 
Inter Media, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
Dienst Financiën - Dienst Aankoop 
12. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING  EN GUNNINGSWIJZE  

VOOR DE LEVERING VAN AFVALBAKKEN 
 
Steven Coengrachts: 
Moeten er zoveel bakken aangekocht worden?  S-Lim/Nuhma is bezig met de samenaankoop van 
slimme vuilnisbakken. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit betreft de aankoop van standaard afvalbakken die oude kapotte bakken moeten vervangen.  Het 
project van S-Lim/Nuhma is nog niet klaar en gaat over high tech vuilbakken die signaal geven als ze 
vol zijn, dat hebben we hier niet nodig. 
 
Marc Konings: 
Hoe komt u aan het bedrag van 24.000 euro? 
burgemeester Mark Vos: 
Dat bedrag is een raming voor de aankoop van 48 bakken waarvan 40 met staander en 8 met 
muurbevestiging. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet 
van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt); 
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 het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering afvalbakken” een bestek met nr. 
HA/1026/2017 werd opgesteld door de Financiële dienst - Aankoopdienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 19.680,00 excl. btw of € 
23.812,80 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het investeringsbudget van 2018, 
op budgetcode GEM/22500000/0309 (actie 1419/005/001/001/001); 
Gelet dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, 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: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. HA/1026/2017 en de raming voor de opdracht 
“Levering afvalbakken”, opgesteld door de Financiële dienst - Aankoopdienst. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 19.680,00 excl. btw of € 
23.812,80 incl. 21% btw. 
artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
artikel 3: 
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in de volgende budgetverschuiving in het 
investeringsbudget van 2018, op budgetcode GEM/22500000/0309 (actie 1419/005/001/001/001). 
De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
13. GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING KERKBESTUUR HERDEREN 
 
De fracties NVa, Spa en Open VLD wensen zich bij stemming te onthouden wegens het ontbreken 
van een kerkenplan. 
burgemeester Mark Vos: 
Er is wel degelijk een goedgekeurd kerkenplan. 
 
Het kerkbestuur van Herderen heeft een budgetwijziging ingediend. 
De ontvangsten zijn verhoogd met 809 EUR. Een positieve afrekening van 2016 van de 
electriciteitsmaatschappij,  De pachtprijs is aangepast aan de indexering. 
De uitgaven zijn verminderd met 455  EUR. 
De gemeentelijke bijdrage bedraagt nu 12.662,38 EUR i.p.v. 13.926,38 EUR 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit 
voorstel. 
 
BESLUIT: 13 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël 
L'Hoëst en Rachelle Onclin 
11 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
14. GOEDKEURING BUDGETWIJZING KERKBESTUUR MILLEN 
 
De fracties NVa, Spa en Open VLD wensen zich bij stemming te onthouden wegens het ontbreken 
van een kerkenplan. 
burgemeester Mark Vos: 
Er is wel degelijk een goedgekeurd kerkenplan. 
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Het kerkbestuur van Millen heeft een budgetwijziging ingediend. 
De uitgaven zijn verminderd met 2.010 EUR. 
De gemeentelijke toelage bedraagt na de wijziging 12.933,31 EUR i.p.v. 14.943,31 EUR. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit 
voorstel. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, 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 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
15. GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING KERKBESTUUR RIEMST 
 
De fracties NVa, Spa en Open VLD wensen zich bij stemming te onthouden wegens het ontbreken 
van een kerkenplan. 
burgemeester Mark Vos: 
Er is wel degelijk een goedgekeurd kerkenplan. 
 
Het kerkbestuur van Riemst heeft een budgetwijziging ingediend. 
De uitgaven zijn verminderd met 5.640 EUR. 
De gemeentelijke toelage wordt 25.850,25 i.p.v.31.490,25 EUR voor het jaar 2017 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeente akkoord te gaan met dit voorstel. 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Anita Beusen, 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 
16. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Agnes Coenegrachts: 
Graag een stand van zaken i.v.m. de belijning van de Muizenberg. 
schepen Guy Kersten: 
Dit is opgenomen in de planning en wordt binnenkort uitgevoerd. 
 
Marc Konings: 
1.Kan de bult op de Tongersesteenweg aan de inrit op ’t Reeck geverfd worden? 
schepen Guy Kersten: 
We zullen dit doorgeven aan AWV. 
 
Etienne Gielen: 
Kunnen de vergaarbakken voor de bladeren vroeger geplaatst worden? 
burgemeester Mark Vos: 
Men is bezig met de plaatsing. 
 
2.Een dakloze lijkt zich genoegzaam te settelen in Zussen, maar de situatie is in feite mensonwaardig.  
Gelieve hier iets aan te doen. 
schepen Katja Onclin: 
Gezien ik als OCMW -Voorzitter gebonden ben aan het beroepsgeheim kan ik hierover niet uitweiden, 
maar we zijn ermee bezig.  
 
Dirk Jacobs: 
1.Kan de zitbank aan hotel Dewalleff terug op z’n plaats gezet worden, werd verplaatst door de 
aannemer van het hotel? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen ervoor zorgen. 
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2.In de Bovenstraat te Kanne aan huisnummer 46 is over de ganse lengte van de gevel een bloembak 
geplaatst. 
burgemeester Mark Vos: 
Aan de eigenaar werd gevraagd om dit weg te nemen.  We zullen nogmaals een brief schrijven en u 
op de hoogte houden. 
 
3.Graag een stand van zaken i.v.m. de B&B naast “in Kanne en Kruike” te Kanne. 
schepen Katja Onclin: 
De vergunning is afgeleverd door de gemeente en de werken zijn in uitvoering. 
Jan Peumans: 
Wat was het advies van de stedenbouwkundige ambtenaar in dit dossier? 
schepen Katja Onclin: 
Het gebeurt slechts sporadisch dat het schepencollege afwijkt van het advies van de 
stedenbouwkundige ambtenaar. Het schepencollege is gemachtigd om van het advies af te wijken. 
Indien het schepencollege een beslissing neemt die niet of niet volledig volgens het advies van de 
stedenbouwkundige ambtenaar is, zijn hiervoor terechte redenen en wordt de beslissing als dusdanig 
ook uitgebreid gemotiveerd. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit was in het verleden een handelszaak en kan als dusdanig uitgebaat worden volgens het BPA, dit 
werd zo ook goedgekeurd in beroep bij de bestendige Deputatie 
Jan Peumans: 
U handelt op vraag van de cliënt. U beslist gewoon à la tête de client. 
schepen Katja Onclin: 
Ik ben hiermee niet akkoord. Ik aanvaard dergelijke onterechte beschuldigingen niet. 
burgemeester Mark Vos: 
U kunt alle beslissingen vinden in de notulen van het schepencollege. 
 
4.Is er een nieuwe regeling voor de afvalstraten op evenementen? 
schepen Mathieu Eycken: 
Het schepencollege heeft beslist een nieuw systeem van afvalstraten ter beschikking te stellen van de 
verenigingen.  Wij dringen er bij de verenigingen op aan om de afval op evenementen goed te 
sorteren.  De gemeentelijke diensten halen het gesorteerde afval na afloop van de activiteit op. 
 
Anita Beusen: 
1.Op het kruispunt te Herderen staan auto’s soms stil op de Tongersesteenweg tijdens het spitsuur 
omdat er steeds een auto verkeerd geparkeerd staat in de Valmeerstraat.  Kan dit opgelost worden? 
schepen Guy Kersten: 
Dit wordt onderzocht. 
 
2.De bibliotheek verkoopt jaarlijks oude boeken aan 0.50 euro Kunnen deze boeken niet geschonken 
worden aan scholen in onze gemeente die hier behoefte aan hebben. 
schepen Christiaan Bamps: 
Dit wordt onderzocht. 
 
Jan Peumans: 
1.De vergadering van de gemeenteraad staat op “uit” en de agenda van de gemeenteraad staat niet 
op de website.  Daarnaast klopt de samenstelling van de gemeenteraad niet, mevrouw Beusen Anita 
staat er niet bij.   
schepen Marina Pauly: 
De vergadering van de gemeenteraad staat nu op “uit” omdat het systeem werkt met een chronologie. 
De andere bemerkingen worden onderzocht. Dit betreft een nieuw ontworpen website en er zijn nog 
enkele aanpassingen nodig. 
 
2.Ik wens, zoals de wetgeving over de openbaarheid van bestuur voorschrijft, dat de vragen die 
raadsleden stellen tijdens de gemeenteraad op de website verschijnen. 
burgemeester Mark Vos: 
De vragen en de antwoorden op de vragen vindt u in meeting.mobile.  De vragen hebben nooit op de 
website gestaan. 
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Jan Peumans: 
Dan dien ik hiertegen een klacht in. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen u een antwoord bezorgen. 
 
Jan Noelmans: 
1.GSM-ontvangst blijft problematisch in Membruggen.  Kan de gemeente de operatoren hierover 
contacteren? 
schepen Mathieu Eycken: 
Wij hebben reeds contact gehad met een provider, die liet weten dat de inwoners mits de aanschaf 
van een extender de ontvangst kunnen verbeteren.   Wij hebben ook de andere providers 
gecontacteerd en het probleem aangekaart.  Als we alle antwoorden hebben ontvangen zullen we de 
betrokkenen op de hoogte brengen. 
Burgemeester Mark Vos: 
Er zou een nieuwe antenne komen in de kerktoren van Membruggen.  Dit zou een goede oplossing 
kunnen zijn. 
 
2.De groeiende populatie van everzwijnen zorgt voor overlast in Membruggen.  Heeft de gemeente de 
impact van die toenemende populatie op de veiligheid, de mobiliteit, enz. reeds in kaart gebracht? 
schepen Mathieu Eycken: 
We zullen informatie inwinnen bij de omliggende gemeenten en de provincie en eventueel een overleg 
organiseren. 
 
3.Graag een stand van zaken i.v.m. RUP recreatieterreinen. 
schepen Katja Onclin: 
Het studiebureau werkt de laatste details af. 
 
4.Neemt de gemeente een initiatief rond de herdenking van de 75ste verjaardag van het einde van WO 
II? 
schepen Marina Pauly: 
Sommige verenigingen zijn hiermee bezig. 
 
Steven Coenegrachts: 
1.TV-Limburg evalueerde het gebruik van What’sApp in riemst positief.  Ik stel voor om het gebruik 
van What’sApp te stimuleren door borden te plaatsen aan de invalswegen van de dorpen. 
burgemeester Mark Vos: 
Deze borden zijn reeds in bestelling en zullen binnenkort geplaatst worden.. 
 
2.Onlangs heb ik een uittreksel gevraagd via het E-loket.  Ik kreeg echter een invulformulier 
toegestuurd per post om dit document alsnog aan te vragen.  Waarom kan dit niet rechtstreeks 
toegezonden worden?  In Kortrijk is dit wel mogelijk. 
burgemeester Mark Vos: 
Enkel de documenten die met een e-ID aangevraagd worden, kunnen onmiddellijk toegestuurd 
worden.  Aanvragen van documenten zonder e-ID worden per post verstuurd omdat we de identiteit 
niet kunnen controleren, dit is dus om misbruik te voorkomen.  We zullen dit navragen in Kortrijk. 
 
3.Na het maaien van de bermen blijft het gras soms liggen, dit zou tot verstopping van de rioolkolken 
kunnen leiden. 
burgemeester Mark Vos: 
Er zijn maaibeurten waar het gras wordt opgeraapt en maaibeurten waren het gras blijft liggen. 
 
Ludwig Stevens: 
1.Onlangs heb ik zeer lang moeten wachten aan de loketten van de bevolking en gingen er meerdere 
mensen voor.  Volgens de loketbediende was er een defect aan het systeem en gebeurt dit wel vaker. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit probleem werd ons nog niet gemeld. 
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Ivo Thys: 
1.Moet de burger zelf een bladkorf aanvragen? 
burgemeester Mark Vos: 
De gemeente plaats de korven op de plaatsen waar veel overlast is.  Op vraag van de burger worden 
er ook elders korven geplaatst. 
 
2.Kan er aan de uitrit van het recyclagepark een pijl richting Riemst centrum geplaatst worden zodat 
de inwoners niet naar de ruilverkavelingsweg rijden? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit wordt onderzocht. 
 
3.Bij de herinrichting van de Zagerijstraat zijn er geen bomen geplant.  Er was nochtans een boom 
voorzien aan de ingang van de kerk. 
burgemeester Mark Vos: 
Er kan pas geplant worden in het plantseizoen.  We zullen dit onderzoeken. 
 
4.Ik ben niet akkoord met de uitspraak van de burgemeester in de pers dat softdrugs zorgen voor 
medische en psychologische problemen.  Waarom het gedoogbeleid van Nederland niet volgen zodat 
de gebruiker niet in de illegaliteit wordt geduwd? 
burgemeester Mark Vos: 
Ik heb dit op een andere manier gezegd in de pers, maar ik blijf bij mijn standpunt en dat is duidelijk: ik 
ben een grote tegenstander van het gebruik van soft-drugs, uietraard ook had-drugs.   Men zou veel 
beter investeren in sensibilisering want uit de cijfers blijkt toch duidelijk dat het gebruik van softdrugs 
ook tot problemen kan leiden, heel wat gebruikers komen in de hulpverelening terecht.  Door dit de 
legaliseren gaat dit probleem nog versterkt worden. 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
17. BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Jan Peumans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 09.10.2017  toegevoegd. 
 
VOORSTEL TOT VERLAGING VAN DE AANREKENING VOOR VERZAMELEN EN VERWERKEN 
HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN 
 
Inmiddels  hebben de inwoners van de gemeente hun aanslagbiljet ontvangen voor betaling van deze 
belasting. 
Als compensatie voor deze belasting heeft de gemeente de aanvullende personenbelasting verlaagd 
met een halve procent. 
In de feiten is het evenwel zo dat een aantal belastingplichtigen niet  of nauwelijks gecompenseerd 
worden in deze. 
M.a.w. dit is geen maatregel die de laagste inkomens tegemoet komt en die voor de hoogste 
belastbare inkomsten in een aantal gevallen meer compensatie oplevert. 
Gezinshoofd die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming krijgt een vermindering van 
27,50.Riem 
Uit de statistieken van FOD Financien kunnen wij voor Riemst afleiden( cijfers van 2014) 
- 623 aangiften met nul totaal netto belastbaar inkomen 
- 1018 aangiften met een belastbaar inkomen onder de 10000 euro m.a.w.betalen geen 
aanvullende personenbelasting. 
- 2348 aangiften met een belastbaar inkomen tussen 10.000 en 20.000 euro ook hier is de 
zogenaamde compensatie door verlaging van apb een minimum . 
In dit kader verzoeken wij de gemeente Riemst om ofwel deze problematiek aan te kaarten bij 
Limburg.net en te vragen om deze onrechtvaardige situatie te onderzoeken en terzake een correcte 
compensatie te geven. 
Indien Limburg.net dit weigert zal de gemeente het nodige onderzoek doen en een gepaste oplossing 
zoeken door een rechtvaardige compensatie te geven aan deze belastingsplichtigen.  
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burgemeester Mark Vos: 
Uw analyse is niet correct, de bijdrage voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke 
afvalstoffen aan Limburg.net werd in onze gemeente gecompenseerd door een verlaging van de 
personenbelasting met 0.5% en de afschaffing van de algemene gemeentebelasting van 55 Euro per 
gezin. In de forfaitaire vergoeding zit ook reeds een aantal huisvuilzakken en  
 een aantal restfracties in het recyclagepark, oa groen, zuiver bouwpuin en asbest.  .   
En bijkomend is er ook een correctie voor de laagste inkomens en de grote gezinnen, vanaf 5 
personen  Dus alle gezinnen hebben wel degelijk een compensatie ontvangen voor de afvalfactuur. 
Ik stel echter voor om uw vraag voor te leggen aan Limburg.net en hun antwoord af te wachten. 
 
De raad gaat akkoord met het voorstel van de burgemeester om de vraag van raadslid Jan Peumans 
voor te leggen aan Limburg.net en hun antwoord af te wachten.   
 
BESLUIT: De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel van de burgemeester om de vraag van 
raadslid Jan Peumans voor te leggen aan Limburg.net en hun antwoord af te wachten. 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
18. BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Jan Peumans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 09.10.2017  toegevoegd. 
 
STANDPUNT VAN DE GEMEENTE RIEMST EN STAND VAN ZAKEN INZAKE 
GRENSOVERSCHRIJDEND OVERLEG INZAKE INPLANTING VAN WINDTURBINES OP HET 
GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE EN AANGRENZENDE GENMEENTEN 
 
Inmiddels zijn in de gemeente reeds een aantal windturbines geplaatst of in aanbouw.Men spreekt in 
totaal over 71 windturbines. 
Op de gemeenteraad is er nooit een globaal overzicht gegeven noch een standpuntbepaling over 
deze inplantingen. 
Het college organiseert een infoavond, geeft geen enkele begeleiding aan de burgers en gaat al dan 
niet in beroep. 
In het geval van de drie turbines tussen Herderen en Spouwen spreekt de ene week schepen Eycken 
straffe woorden in de krant en de week daarop wordt dat afgekoeld( onder druk van hogere 
partijregionen!) om toch toelating te geven voor het gebruik van gemeenteegen. 
Men vergeet evenwel op het gemeentehuis dat men wel van NUhma 80000 euro dividend ontvangt en 
dat men één van de 100 aandeelhouders is van Aspiravi.( Nuhma heeft 45 procent van de aandelen) 
Grote woorden zijn ook gevallen over de grensoverschrijdend overleg: resultaat tot op heden? Niets! 
Dat brengt ons in feite bij onze vraagstelling: 
Hoeveel daadwerkelijke aanvragen zijn er voor plaatsing van windturbines op het grondgebied van de 
gemeente Riemst? 
Hoeveel daadwerkelijke aanvragen zijn er voor plaatsing van windturbines op het grondgebied van de 
aangrenzende gemeenten? 
Welk standpunt heeft de gemeente ingenomen inzake deze aanvragen? 
Welk resultaten zijn er inzake taalgrensoverschrijdend overleg? 
Klopt het dat u in beroep gaat tegen de windturbines op grondgebied Bassenge en dat u akkoord bent 
voor één windturbines thv autosnelweg E 313? Wat is de motivatie hiervoor? 
Na beantwoording van deze vragen formuleren wij het volgende voorstel: 
‘ De gemeente Riemst verzamelt alle informatie over de plaatsing van windturbines op haar eigen 
grondgebied en aangrenzende gemeenten en zorgt via een objectieve informatie voor de juiste 
context op alle relevante terreinen die te maken hebben met de plaatsing en exploitatie op gebied van 
natuur milieu landschap landbouw enz.” 
 
Schepen Mathieu Eycken  
geeft via een powerpointvoorstelling het standpunt van het schepencollege weer. 
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Op deze vragen werden volgende antwoorden geformuleerd: 
 
Standpunt van de gemeente Riemst en stand van zaken inzake grensoverschrijdend overleg inzake 
inplanting van windturbines op het grondgebied van de gemeente of aangrenzende gemeenten. 
 
Inmiddels zijn in de gemeente reeds een aantal windturbines geplaatst of in aanbouw.  Men spreekt in 
totaal over 71 windturbines. 
Op de gemeenteraad is er nooit een globaal overzicht gegeven noch een standpuntbepaling over 
deze inplantingen. 
Het college organiseert een infoavond, geeft geen enkele begeleiding aan de burgers en gaat al dan 
niet in beroep. 
In het geval van de drie turbines tussen Herderen en Spouwen spreekt de ene week schepen Eycken 
straffe woorden in de krant en de week daarop wordt dat afgekoeld( onder druk van hogere 
partijregionen!) om toch toelating te geven voor het gebruik van gemeentewegen. 
Men vergeet evenwel op het gemeentehuis dat men wel van NUhma 80000 euro dividend ontvangt en 
dat men één van de 100 aandeelhouders is van Aspiravi.( Nuhma heeft 45 procent van de aandelen) 
Grote woorden zijn ook gevallen over de grensoverschrijdend overleg: resultaat tot op heden? Niets! 
 
Dat brengt ons in feite bij onze vraagstelling: 
Hoeveel daadwerkelijke aanvragen zijn er voor plaatsing van windturbines op het grondgebied van de 
gemeente Riemst? 
Vergund: 
 3 windturbines in Genoelselderen – Membruggen 
Procedure lopende 
 1 aanvraag voor 3 windturbines in Millen 

1 aanvraag voor 1 windturbine Herderen en 2 in Spouwen 
 
Hoeveel daadwerkelijke aanvragen zijn er voor plaatsing van windturbines op het grondgebied van de 
aangrenzende gemeenten? 
 Wonck – Bassenge: 1 aanvraag voor 9 turbines: procedure lopende bij de Raad va State 

Paifve – Juprelle: geen informatie of er een beroep is ingediend 
 

Welk standpunt heeft de gemeente ingenomen inzake deze aanvragen? 
Visie gemeente Riemst: 

 Ligging in de zones van het windplan Limburg.  

Alhoewel dit geen bindend plan is, werd bij de samenstelling ervan rekening 
gehouden met verschillende positieve criteria voor de afbakening van de zones, en 
geeft het windplan een indicatie voor mogelijke inplanting; 

 Bundeling met lijninfrastructuur 

 Zo maximaal mogelijk vrijwaren van de aanwezige open ruimte 

 Voor alle woningen, ongeacht de ligging in het bestemmingsplan dient een gelijke normering 

betreffende geluid gehanteerd te worden. 

Het specifieke geluid moet zowel voor de woningen gelegen in agrarisch gebied, als voor 

de woningen gelegen in woongebied met landelijk karakter kleiner of gelijk zijn aan de 

richtwaarden van  

44 dB(A) voor overdag en  

39 dB(A) voor 's avonds en 's nachts of gelijk aan het achtergrondgeluid)  

Volgens Vlarem zijn de richtwaarden in agrarisch gebied: 

48 dB(A) voor overdag en  

43 dB(A) voor 's avonds en 's nachts of gelijk aan het achtergrondgeluid)  

 

 Bijkomend aan de geluidsnorm dient een minimumafstand van 350 m ten opzichte van woningen 

(ongeacht het bestemmingsgebied) gehanteerd te worden;  

 een compensatie in het kader van de instandhouding van de akkerfauna, trekvogels, vleermuizen 

uitvoeren in eigen gemeente  
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 controles op het nakomen van de reducerende maatregelen dienen uitgevoerd te worden (adhv 

metingen) 

 onderzoek op de invloed van de trillingen op de ondergrondse (soms onstabiele) gangenstelsels 

indien van toepassing. 

 
Welk resultaten zijn er inzake taalgrensoverschrijdend overleg? 
Brief gestuurd naar minister Schauvliege en Tommelein op 03.01.2017 en een herinneringsbrief op 
16/05/2017. 
 
Klopt het dat u in beroep gaat tegen de windturbines op grondgebied Bassenge en dat u akkoord bent 
voor één windturbines thv autosnelweg E 313? Wat is de motivatie hiervoor? 
Windturbines Wonck – Bassenge: 

De gemeente Riemst heeft beroep ingediend tegen de vergunning bij het W>aals Gewest 
De gemeente Riemst heeft bezwaar ingediend bij de Raad van State 

 
Millen – Eneco 
Negatief advies van gemeente Riemst voor 2 van de 3 turbines op basis van milieutechnische 
aspecten. 
Advies gemeente Riemst negatief voor 3 van de 3 turbines op basis van ruimtelijke aspecten. 
 
Na beantwoording van deze vragen formuleren wij het volgende voorstel: 
De gemeente Riemst verzamelt alle informatie over de plaatsing van windturbines op haar eigen 
grondgebied en aangrenzende gemeenten en zorgt via een objectieve informatie voor de juiste 
context op alle relevante terreinen die te maken hebben met de plaatsing en exploitatie op gebied van 
natuur milieu landschap landbouw enz. 
 
Visie gemeente Riemst: 
 

 Ligging in de zones van het windplan Limburg.  

Alhoewel dit geen bindend plan is, werd bij de samenstelling ervan rekening 
gehouden met verschillende positieve criteria voor de afbakening van de zones, en 
geeft het windplan een indicatie voor mogelijke inplanting; 

 Bundeling met lijninfrastructuur 

 

 Zo maximaal mogelijk vrijwaren van de aanwezige open ruimte 

 Voor alle woningen, ongeacht de ligging in het bestemmingsplan dient een gelijke normering 

betreffende geluid gehanteerd te worden. 

Het specifieke geluid moet zowel voor de woningen gelegen in agrarisch gebied, als voor 

de woningen gelegen in woongebied met landelijk karakter kleiner of gelijk zijn aan de 

richtwaarden van  

44 dB(A) voor overdag en  

39 dB(A) voor 's avonds en 's nachts of gelijk aan het achtergrondgeluid)  

Volgens Vlarem zijn de richtwaarden in agrarisch gebied: 

48 dB(A) voor overdag en  

43 dB(A) voor 's avonds en 's nachts of gelijk aan het achtergrondgeluid)  

 

 Bijkomend aan de geluidsnorm dient een minimumafstand van 350 m ten opzichte van woningen 

(ongeacht het bestemmingsgebied) gehanteerd te worden;  

 een compensatie in het kader van de instandhouding van de akkerfauna, trekvogels, vleermuizen 

uitvoeren in eigen gemeente  

 controles op het nakomen van de reducerende maatregelen dienen uitgevoerd te worden (adhv 

metingen) 

 onderzoek op de invloed van de trillingen op de ondergrondse (soms onstabiele) gangenstelsels 

indien van toepassing. 
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burgemeester Mark Vos: 
Aanvullend wil ik aangeven welke initiatieven er werden genomen voor het grensoverschrijdend 
overleg, er werd 2 keer een brief aan de bevoegde ministers gestuurd, maar zonder resultaat.  Maar u 
verwijt ons grote woorden terwijl u zelf een aantal beloftes heeft gedaan: 

- in de gemeenteraad 8/5/2017 heeft u gezegd een vraag aan de minister te stellen voor 
overleg 

- in de pers heeft u verschillende keren gezegd dat er een overleg moest georganiseerd 
worden, oa in december 2016 

Tot op vandaag heb ik geen enkel in initiatief van u gezien, en u verwijt ons grote woorden, dit is toch 
de omgekeerde wereld?  
 
Jan Peumans:  
Ik heb gezegd dat ik alle moeite zou doen dat de Minister ervoor zou zorgen dat er 
grensoverschrijdend overleg zou komen.  U moet mij niet in mijn schoenen schuiven dat dit 
grensoverschrijdend overleg niet heeft plaatsgevonden. 
Ik wil dat de inwoners voldoende geïnformeerd worden. 
 
burgemeester Mark Vos: 
Wees dan eerlijk genoeg en verwijt het dan ook niet aan ons.  Wij willen ook dat de inwoners goed 
worden geïnformeerd, we doen er ook alles aan om de inwoners voldoende te informeren, zie 
presentatie schepen Eycken.  En ook in de toekomst zullen we dat doen. 
U heeft toch voldoende antwoord gekregen op uw vraag via de powerpointvoorstelling van schepen 
Eycken.  Ik vraag de raad om tegen uw voorstel te stemmen omdat wij alle informatie hebben 
verzameld en gezorgd hebben voor objectieve informatie, de schepen heeft dit net voldoende 
uitgelegd en werd ook al in een schriftelijke vraag aan raadslid Jacobs bezorgd, dit hebben alle 
raadsleden kunnen inzien. 
 
BESLUIT: 8 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Dirk Jacobs, Jo Ruyters, Etienne 
Gielen, Marc Konings en Agnes Coenegrachts 
13 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja 
Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst en 
Rachelle Onclin 
3 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
19. BIJKOMENDE DAGORDEPUNTEN INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Jan Peumans wordt volgend agendapunt toegevoegd aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 09.10.2017 toegevoegd. 
 
VOORSTEL TOT ONMIDDELLIJKE STOPZETTING VAN HET MEGALOMANE PROJECT HET 
KLOPPENDE HART VAN RIEMST IN HET CENTRUM VAN RIEMST. 
 
Wij vernemen via verschillende kanalen dat het project het Kloppende hart van Riemst niet financieel 
haalbaar is. 
Eerst werd een mooi cijferverhaal verteld op de gemeenteraad door een ingehuurde consultant en een 
jurist. 
Prachtige cijfers die er op wezend dat dit het van je ging worden. 
Inmiddels weten wij beter. 
Vandaar volgende vragen 
Hoeveel geld heeft de gemeente tot op heden uitgegeven voor dit project. Erelonen en andere kosten. 
Hoeveel geïnteresseerden werden in dit project aangeschreven? Wie waren dat? 
Hoeveel reacties zijn er tot op heden geweest? 
Wat is de kosten baten van de ingediende voorstellen? 
Klopt het dat er een tekort is van 3 miljoen waardoor het project aan de infuus hangt en langzaam 
maar zeker gedoemd is te eindigen? 
Klopt het dat men LILD heeft gecontacteerd om in dit project mee te investeren? 
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Tot slot na beantwoording van deze vragen stellen wij voor om dit project te beëindigen en te 
investeren in de dorpen. 
 
burgemeester Mark Vos: 
In 2015 hebben verschillende experten in een voorbereidende fase over het projectgebied Riemst de 
juridische, stedenbouwkundige en financiële haalbaarheid van het project onderzocht. Op basis van 
deze voorbereiding keurde de gemeenteraad in mei 2017 een haalbaarheidsstudie goed naar de 
ontwikkeling van het kloppend hart van onze gemeente. In dit kader vond ook een marktbevraging 
plaats. Op basis van al deze resultaten is nu de onderzoeksfase lopende, waarbij zowel de juridische, 
de stedenbouwkundige als de financiële haalbaarheid enerzijds getoetst wordt aan het voortraject en 
anderzijds ten gronde gemotiveerd wordt. Pas wanneer al deze elementen gekend zijn, kan er beslist 
worden of het project er al dan niet komt. Een beslissing dient immers genomen te worden op basis 
van alle facetten van het dossier. 
 
Ik stel voor om tegen het voorstel van raadslid Jan Peumans te stemmen. 
 
Jan Peumans:  
Gelieve mij een overzicht van de erelonen en de andere kosten betreffende dit project te bezorgen. 
 
BESLUIT: 11 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, 
Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, Marc Konings en Agnes 
Coenegrachts 
13 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja 
Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst en 
Rachelle Onclin 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 23:15 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guido Vrijens 
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