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PERSBERICHT  

INSCHRIJFPERIODE VERKOOP 15 GEMEENTELIJKE 
KOOPKAVELS ‘DE MOULT’ START OP 1 DECEMBER  

Wie geïnteresseerd is in één van de 15 gemeentelijke bouwkavels gelegen aan ‘De 
Moult II’ in Zussen, kan zich daarvoor vanaf zaterdag 1 december inschrijven. De 
inschrijfperiode wordt afgerond op 28 februari. De toewijzing van deze eerste 15 
bouwkavels gebeurt ten laatste op 31 maart.  

‘De Moult II’ is een verlengstuk – een woonuitbreiding- van de bestaande verkaveling ‘De 
Moult’ in Zussen. Het totale project bestaat uit 68 woningen, waarvan 35 voor open 
bebouwing, 30 voor halfopen bebouwing en 3 voor gesloten bebouwing. De Moult II beslaat 
een oppervlakte van 4,21 ha. Met de wegeniswerken aan De Moult II is inmiddels begonnen.  

De gemeente Riemst verkoopt in totaal 35 bouwkavels. In de eerste fase (2012-2013) gaat 
het om 15 bouwkavels. In fase 2 (2014),3 (2015), 4 (2016) en 5 (2017) gaan nog eens 
telkens 5 bouwkavels per jaar van de hand.  

Om in aanmerking te komen dienen de kandidaat-kopers aan een aantal voorwaarden te 
voldoen. Vervolgens wordt de volgorde van toewijzing bepaald door een puntensysteem. Dit  
‘toewijzingsreglement voor de verkoop van gemeentelijke bouwgronden', is goedgekeurd 
door de gemeenteraad in de vergadering van 9 juli 2012, en is aangevuld met een 
inschrijfformulier.  

Mark Vos, burgemeester: “We hebben voor zo’n puntensysteem gekozen omdat we er op die 
manier voor willen zorgen dat ook jonge gezinnen uit Riemst in eigen streek én betaalbaar 
kunnen wonen. Hoe de punten worden toegekend staat gedetailleerd uitgelegd in ons 
gemeentelijk toewijzingsreglement.” 

Kostprijs  
Op de gemeenteraadszitting van 12 november is de kostprijs per m² vastgelegd (telkens 
exclusief registratie-, meet- en notariskosten): 
 
Voor de loten 6, 7, 8, 14, 15 en 16 => 115 euro per m2 
Voor de loten 1 t/m 5, 9 t/m 13 en 17 t/m 32 => 120 euro per  m² 
Voor de loten 33, 34 en 35 => 125 euro per m2  

Alle info (inclusief inschrijfformulier) is na te lezen via de www.riemst.be/wonen-in-riemst en 
dit vanaf vrijdag 30 november. 

http://www.riemst.be/wonen-in-riemst


Meer info: bij de dienst ROW – row@riemst.be - tel. 012 44 03 38 of rob.schoufs@riemst.be   
 
-Einde persbericht - 

  
Voor meer informatie: 
Marina Pauly, schepen van Communicatie -  tel. 012 45 90 66 - gsm 0475 93 90 04 -  
marina.pauly@riemst.be 
Lieve Ketelslegers, diensthoofd Communicatie – tel.  012 44 03 05 -  gsm 0475 62 52 82 -  
lieve.ketelslegers@riemst.be    
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