
Investeren in een aangename en 
veilige leefomgeving
In 2017 heeft de gemeente heel wat finan-
cieel verantwoorde investeringen gedaan. 
Aan de Zagerijstraat in Membruggen kwam 
er een gloednieuw dorpsplein en ook aan de 
Sint-Jansstraat in Herderen werd het pleintje 
en de schoolomgeving heringericht. Vlijtingen 
en Bolder werden voorzien van nieuwe speel-
pleinen, en de zandbak aan het speelplein in 
Herderen werd vernieuwd. In het kader van 
het stoepenplan werden veilige en toegan-
kelijke stoepen aangelegd op de Molenweg, 
de Iers-Kruisstraat, de Jehennestraat en de 
Kruisherenstraat. 2017 is ook het jaar waarin 
het op- en afrittencomplex 32 bij Genoelsel-
deren officieel geopend werd, een flinke voor-
uitgang van de verkeersveiligheid. Ook werd 
er verder ingezet op de ondersteuning 
van onze verenigingen en 
scholen. Hiermee werkte 
de gemeente in 2017 
verder aan de leef-
baarheid van onze 
dorpen. 

RIEMST IN WOORD EN BEELD

Nieuwe website met e-loket
Begin 2017 was een eerste opfrissing in de 
gemeentelijke communicatie zichtbaar: een 
nieuw, maandelijks informatieblad. Kort, 
krachtig en kleurrijk. In diezelfde lijn lanceer-
den we onze nieuwe website met e-loket. 
Voortaan staan niet de diensten, maar de 
inwoners centraal. De website is niet alleen 
het moederschip van alle gemeentelijke infor-
matie, maar zorgt er ook voor dat je niet meer 
voor elk document naar het gemeentehuis 
moet komen. Evenementen kunnen digitaal 
aangevraagd worden en je kan op een 100% 
beveiligde en rechtsgeldige manier aktes of 
attesten opvragen bij de dienst Bevolking. 
Ook een uitreksel uit het strafregister of een 
vergunning voor ingebruikname openbaar 
domein kan je online aanvragen. Wist je dat 
we ook een nieuwsbrief gelanceerd hebben? 
Schrijf je zeker in als je op de hoogte wilt blij-
ven van het laatste  nieuws uit Riemst!

WhatsApp buurtpreventienetwerk
In het kader van het inbraakpreventieplan 
werd een WhatsApp buurtpreventienetwerk 
opgestart. WhatsApp is een app waarmee 
je één-op-één of in groep kan chatten, bellen 
en beeldmateriaal kan doorsturen. Via een 
WhatsAppgroep in jouw buurt kan je mee 
een oogje in het zeil houden en bijdragen tot 
een veiligere buurt. In Riemst zijn momenteel 
al meer dan 400 inwoners lid van zo’n groep. 
Om dit buurtpreventienetwerk te ondersteu-
nen en zichtbaar te maken in het straatbeeld, 
plaatste de gemeente aankondigingsborden. 
Wil jij ook lid worden? Je kan je online aan-
melden via www.riemst.be! 

300.000 lotjes om handel te versterken
In 2017 dacht, at en kocht iedereen lokaal. Met een tombola-ac-
tie ondersteunde de gemeente niet alleen de middenstand, maar 
overtuigde ze ook de inwoners om in eigen gemeente de dage-
lijkse boodschappen te doen. De campagne was een eerste 
project dat voortvloeide uit de studie van City D om de klein-
handel en de dorpskernen in Riemst te versterken. Dankzij de 
tombola-actie werd het veelzijdige aanbod in onze gemeente 
in de kijker gezet. Per aanbesteding van 5 euro ontving je een 
tombola-lotje, waarmee je nadien mooie prijzen kon winnen. 

Iedereen zichtbaar dankzij  
reflecterend huisnummer
In september ontvingen de bewoners voor 
elke woning in Riemst een reflecterend huis-
nummer. In totaal ging het om net geen 7.000 
woningen. Zo is iedereen zichtbaar, niet al-
leen voor de postbode of pakjesdiensten, 
maar ook voor de hulpdiensten. In nood-
situaties kan dit levensbelangrijke minuten 
schelen. Zeker ’s nachts of bij slecht weer zijn 
huisnummers vaak niet (goed) leesbaar of niet 
zichtbaar. Reflecterende huisnummers zor-
gen voor uniformiteit én zijn altijd onmiddellijk 
terug te vinden. De gemeente investeerde 
12.4000 euro in dit project. 

Startschot Culturodroom
Een ontmoetingsplaats waar jongeren op een laagdrempelige 
manier kunnen deelnemen aan culturele activiteiten die aanslui-
ten bij hun leefwereld. Dat is de missie van de in 2017 gelan-
ceerde Culturodroom. In april werd het startschot gegeven met 
een concert van het St. George Quintet. Later volgde tal van 
activiteiten waarmee jongeren niet alleen cultureel verwend wer-
den, maar ook een platform kregen om hun talenten te ontplooi-
en. Cultuurparticipatie is een prioriteit in het jeugdbeleidsplan en 
proeven van cultuur op jonge leeftijd is een stimulans voor levenslange 
cultuurparticipatie. Daarom wordt de Culturodroom ook in 2018 verder gezet, met een gloed-
nieuw aanbod. Tijdens een Culturocafé werd er samen met verenigingen uit Riemst gebrain-
stormd over de nieuwe jaarkalender. 

Muzikaalste gemeente scoort op het WMC Kerkrade
De Muzikaalste gemeente van Vlaanderen deed zijn naam weer alle eer aan! Maar liefst 5 mu-
ziekverenigingen uit Riemst namen tussen 6 en 30 juli deel aan het Wereld Muziek Concours in 
Kerkrade, zeg maar de Olympische Spelen voor harmonies, fanfares, brass bands en slagwer-
kensembles. Harmonieorkest De Volksgalm Zichen-Bolder, Koninklijke Fanfare De Werkmans-
zonen Zichen-Bolder, Koninklijke Harmonie Sint Martinus Riemst, Koninklijke Fanfare De Vrije 
Burgers Val-Meer en de Drumband van Koninklijke Fanfare Sint Cecilia Kanne. Samen goed voor 
meer dan 250 muzikanten tussen 11 en 83 jaar! Allen behaalden ze een eerste prijs of goud en 
Harmonieorkest De Volksgalm werd zelfs wereldkampioen. Een knalprestatie van onze muziek-
verenigingen waar we terecht trots op zijn!

JAAR-
OVERZICHT

2017

Opening speelplek
Deken Gelaesplein

Vlijtingen

Opening plein Zagerijstraat Membruggen

Opening op- en afrittencomplex 32



DOE MEE! GEEF ONS JOUW STUKJE VAN DE PUZZEL !
Vul onze online vragenlijst in, zodat we verder kunnen bouwen aan een modern Riemst waar iedereen zich thuis en welkom voelt!

VOOR-
UITBLIK

2018

Bedankt voor jouw stukje van de 
puzzel!
Vorig jaar namen jullie massaal deel aan onze 
omgevingsanalyse. We ontvingen jullie stukje 
van de puzzel en willen jullie daarvoor bedan-
ken. De resultaten zijn ondertussen binnen 
en worden momenteel verwerkt. In 2018 
zullen wij de inzichten met jullie delen. In elke 
dorpskern organiseren we een informatiever-
gadering, waar we de belangrijkste resultaten 
overlopen. Ben jij benieuwd wat jouw bijdrage 
heeft opgeleverd? Kom zeker langs op deze 
informatiemomenten!

Welzijnscampus met een grote W
In de schaduw van Woonzorgcentrum Ey-
ckendael wordt er druk gewerkt aan de uit-
bouw van de welzijnscampus. Afgelopen 
maand maakten al heel wat bewoners hun 
intrede in één van de 11 seniorenwoningen 
van Woonzo, deze worden officieel geopend 
in maart 2018. De welzijnscampus is een 
uniek project waar aandacht besteed wordt 
aan de combinatie van wonen en zorg. Het 
project is specifiek gericht op ouderen en 
voorziet voor hen de modaliteiten om zo lang 
mogelijk in de vertrouwde omgeving te blij-
ven wonen. De bewoners kunnen rekenen 
op de diensten van het Woonzorgcentrum 
en beroep doen op een uitgebreide dienst-
verlening in de nabije omgeving. Zo zijn er 
naast deze seniorenwoningen 34 serviceflats 
opgeleverd en hebben een aantal zorgverle-
ners zich op de campus gevestigd zoals het 
Wit Gele kruis en een huisartsenwachtpost. 
Op loopafstand van het rusthuis, serviceflats 
en seniorenwoningen liggen het Sociaal Huis, 
Dienstencentrum De Linde, het dorpsrestau-
rant, de bibliotheek, GBS De Klinker en Zaal ‘t 
Paenhuys. Begin 2018 wordt er ook een sa-
mentuin aangelegd. Er komen 10 tuintjes en 
één gemeenschappelijke tuin voor de voed-
selbank. Er wordt 150.000 euro geïnvesteerd 
in de herinrichting van de omgeving aan het 
Paenhuys, waarbij voldoende parkeergele-
genheid voorzien wordt. De combinatie van 
zorgverlening, dienstenaanbod, wonen, wer-
ken en ontspannen zal ervoor zorgen dat de 
welzijnscampus een levendige ontmoetings-
plek wordt voor jong en oud.

Oog voor het milieu
In 2017 kocht de gemeente twee nieuwe 
voertuigen aan op CNG aardgas, de meest 
milieuvriendelijke fossiele brandstof. Ook in 
2018 blijft de gemeente aandacht schenken 
aan het klimaat en een milieuvriendelijk be-
leid. Door de installatie van zonnepanelen op 
het gemeentehuis zal er ruim 30% bespaard 
worden op energiekosten. Daarnaast willen 
we ook jou als inwoner aansporen om kli-
maatneutraal te leven. Daarom maken we in 
2018 een klimaatfonds van 50.000 euro op 
om duurzame investeringen van burgers te 
subsidiëren. 

Kindvriendelijk Riemst
De gemeente Riemst werkt er hard aan om in 
2018 het label van kindvriendelijke gemeente 
te ontvangen. Dit label erkent steden en ge-
meenten die streven naar de realisatie van alle 
rechten van het kind, zoals omschreven in het 
Kinderrechtenverdrag. Kinderen en jongeren 
moeten immers integraal deel uitmaken van 
de hele gemeente en dit in al haar beleidsdo-
meinen. De bedoeling is om het lokale beleid 
via verschillende initiatieven af te toetsen aan 
kindvriendelijkheid en hier in de toekomst blij-
vend op in te zetten. De verdere uitbouw van 
het groen speelweefselplan sluit hier nauw 
bij aan. Door een transparant groen speel-
weefsel te creëren en te accentueren willen 
we een uitdagend en kindvriendelijk recreatief 
landschap uitbouwen over de dorpsgrenzen 
heen. 

Aan het werk!
In 2018 wordt er 280.000 euro geïnvesteerd 
in het reguliere onderhoud van de wegen. 
Verder worden verschillende straten herin-
gericht, niet alleen omwille van de verkeers-
veiligheid, maar ook om de riolering aan te 
pakken. Er komt een gescheiden riolering, 
waarbij het regenwater en het afvalwater af-
zonderlijk opgevangen en afgevoerd worden. 
De werken aan de Elderenweg zijn reeds 
gestart. In de eerste helft van 2018 starten 
de werken aan het Avergat, goed voor een 
investering van de gemeente voor 430.000 
euro. In augustus wordt de Smisstraat herin-
gericht. De gemeente investeert hier 700.000 
euro in. 

Om de dorpskernen veilig en leefbaar te hou-
den investeert de gemeente in 2018 opnieuw 
in het stoepenplan. Op het programma voor 
2018: de Klein Lafeltstraat tussen de Tram-
straat en de Pastoor Winterstraat en tussen 
de Tramstraat en de Maastrichtersteenweg, 
de Bloemenstraat, de Kwartelstraat, de Pan-
nestraat, de Bodemstraat en de Tram-
straat. Ook het pleinenplan wordt ver-
der uitgewerkt met een herinrichting 
in Vroenhoven, Zichen, Zussen en 

Vanaf oktober 2018 is het zover: een fietsroute doorheen de mergel-
groeven van het Avergat in Kanne. In samenwerking met de provincie 
en Toerisme Limburg wordt er in 2018 een ondergronds traject geopend 
dat integraal deel zal uitmaken van het toeristisch fietsroutenetwerk. Het 

project kadert in het SALK-uitvoeringsplan en de actie ‘Fietsparadijs Lim-
burg’, dat eerder al een fietstocht door het water realiseerde. Als fietser ervaar 

je een ondergrondse beleving over een traject van ongeveer 700 meter. Terwijl ontdek je de 
troeven van de mergelgroeven zoals de historische wandschilderingen en de grotchampignons. 
De gemeente heeft hierbij, in samenwerking met de grottenlopers, maximaal ingezet op de vei-
ligheid van het parcours. Dit door noodverlichting te plaatsen, een systeem voor identi-
teitscontrole te voorzien, gsm-verbinding mogelijk te maken en 
gevaarlijke gangen af te sluiten.

Wat met wateroverlast?  
Sinds de enorme wateroverlast van vrijdag 27 
mei 2016 nam de gemeente heel wat extra 
maatregelen om wateroverlast te voorko-
men. In 2018 staan er in dit kader nog en-
kele werken gepland. Er wordt 660.000 euro 
geïnvesteerd in de aanpassingswerken aan 
de Kuilenzouw, om het water van het hoger 
gelegen afstromingsgebied beter naar het ka-
naal te kunnen leiden. Verder wordt er 65.000 
euro geïnvesteerd in de aankoop van gron-
den om erosiewerken te kunnen uitvoeren. In 
verschillende dorpen lopen onderhandelin-
gen om verdere maatregelen te nemen. Een 
samenvatting: in de Hageveldstraat worden 
twee bijkomende waterbufferende dammen 
aangelegd, het wachtbekken aan de Keel-
straat wordt verder uitgebouwd en ook ter 
hoogte van de Maastrichtersteenweg en 
Lafelterweg wordt een waterbuffend bekken 
aangelegd. Ook Achter De Hoven in Kanne 
wordt een waterbuffend bekken ingericht. In 
de Holstraat wordt in samenwerking met de 

Ondersteuning verenigingen en scholen

De verenigingen in Riemst dragen bij tot de uitbouw van het sociaal weefsel. Daarom is het onze 
prioriteit om hen blijvend te ondersteunen. We investeren 100.000 euro in infrastructuurtoelages 
voor de gebouwen van onze verenigingen en ook via werkingstoelages of subsidies voor kam-
pen willen we hen blijven bijstaan.

Ook scholen kunnen een toelage aanvragen voor verbeteringswerken aan de schoolinfrastruc-
tuur. Uniek is dat dit niet enkel geldt voor het gemeentelijk, maar ook voor het vrij onderwijs. Tot 
nu toe werd er al 70.652,72 euro uitgekeerd aan dergelijke toelages, o.a. voor het schoolge-
bouw in Vroenhoven en voor het schoolgebouw in Heukelom. In 2018 wordt er opnieuw 50.000 
euro geïnvesteerd.

We streven ook naar extra ondersteuning voor de scholen door voor alle kinderen in het kleuter- 
en basisonderwijs tablets aan te kopen. Zo leren ze omgaan met moderne digitale leermidde-
len. Hiermee gepaard zal er in 2018 ook in de gemeentelijke scholen een veilig WIFI netwerk 
voorzien worden. 

Fietsen
door

de grotten

provincie een wegdrempel aangelegd om het 
afstromend oppervlaktewater ter plaatse op 
te vangen en vertraagd af te voeren. In de 
Tramstraat lopen momenteel onderhandelin-
gen om erosiemaatregelen te nemen en aan 
de zandvang in Heukelom zal een volwaardig 
waterbuffend bekken ingericht worden. Ook 
de Vogelzangstraat in Membruggen wordt 
voorzien van een waterbuffend bekken. Op 
die manier wil onze gemeente optimaal voor-
bereid zijn op noodweer. 

Val-Meer, een investering van 1.1 miljoen 
euro. Tegen 2020 wordt er daarbovenop tel-
kens 300.000 euro vrij gemaakt voor de plei-
nen in Kanne en Vlijtingen.

Wist je dat ook de 3de fase van de doortocht 
groen licht kreeg? In een samenwerkings-
verband tussen het Agentschap Wegen en 
Verkeer, Infrax, de gemeente Riemst en de 
Watergroep zal de Tongersesteenweg herin-
gericht worden. Dit over een lengte van 530 
meter, vanaf de vierkantshoeve tot aan Vil-
la Neven. Er worden nieuwe waterleidingen 
aangelegd, een gescheiden riolering, een 
volledig nieuw wegdek met twee versmald 
ogende rijstroken en veilige fiets- en voet-
paden. Ook wordt de nodige aandacht be-
steed aan voldoende parkeergelegenheid en 
groenvoorzieningen.

Plein Zichen Elderenweg

Plein Zussen

Plein Vroenhoven


