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TECHNISCHE DIENSTEN VAN RIEMST EN TONGEREN SLAAN 
HANDEN IN MEKAAR 
 
De Technische Diensten van Riemst en Tongeren gaan samenwerken. Het gaat dan 
vooral over het uitlenen van mekaars materieel. Ook bij aankoop van nieuw materieel, 
is er vooraf overleg tussen Tongeren en Riemst. “Natuurlijk gaat het in de eerste 
plaats om kosten te besparen” zegt burgemeester Mark Vos van Riemst, “maar het is 
ook gewoon slim. Het is al te gek dat bijvoorbeeld een dure stronkenfreesmachine 
zowel in Tongeren als in Riemst de helft van de tijd op stal staat.” Riemst werkt sinds 
2011 ook al samen met de stad Bilzen.  

Riemst en Bilzen startten in 2011 met een proefproject rond het reinigen van de ramen van 
de gemeentehuizen. Kort daarna beslisten beide besturen hun hijs- en hefmateriaal en de 
elektrische installaties in de openbare gebouwen samen te laten keuren. Intussen is de 
samenwerking toegepitst op de uitwisseling van het technisch materieel. Zelfs het personeel 
dat nodig is om specifieke werk- of voertuigen te bedienen, wordt meegeleverd.  

Mark Vos, burgemeester: “We hebben de voordelen van zo’n samenwerking in de praktijk 
inderdaad al mogen ervaren met Bilzen. We weten dus dat het echt wel kostenbesparend is. 
De samenwerking met de Technische Dienst van Tongeren is op dezelfde leest geschoeid. 
We gaan in de eerste plaats ons materieel aan mekaar uitlenen. Ook bij nieuwe aankopen 
zullen we eerst informeren bij de stad Tongeren om het beschikbaar materieel beter op 
mekaar af te stemmen.” 

An Christiaens, schepen van Openbare Werken in Tongeren: “Het is de eerste keer dat we 
met een buurgemeente samenwerken. We doen dat wel al met Maastricht, maar dan gaat 
het eerder om een algemene samenwerking. In dit geval heeft de samenwerking met een 
buurgemeente als bijkomend voordeel dat we snel kunnen inspelen op ad hoc situaties. Dat 
moet uitmonden in een betere dienstverlening zonder dat de kosten de hoogte in schieten”. 

Patrick Dewael, burgemeester Tongeren:”In tijden waarin elke gemeente of stad moet 
besparen, zijn initiatieven als deze uiteraard erg verdedigbaar. Als stad kunnen we hiermee 
een voorbeeld stellen, al zullen we natuurlijk ook kritisch moeten evalueren.” 

De samenwerking met Tongeren is door het schepencollege van Riemst al principieel 
goedgekeurd, maar moet nog worden bekrachtigd door de gemeenteraad op maandag 2 
juni.  
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Voor meer informatie: 
Marina Pauly, schepen van Communicatie - 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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