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Riemst investeert ruim 4 miljoen euro in 2016 

Fietsen onder de grond. Voetballen op een kunstgrasveld. Internetten in het 
gemeentehuis. Drie opmerkelijke projecten uit een lange lijst aan investeringen die op 
stapel staan in 2016. Het budget 2016 en de nieuwe meerjarenplanning 2014-2019 
wordt vanavond voorgelegd aan de gemeenteraad.   

Het Actieplan 2020, dat begin 2015 gelanceerd werd om Riemst te moderniseren tegen 
2020, komt stilaan op kruissnelheid. De financiële draagkracht van gemeenten staat onder 
druk, dat is in Riemst niet anders. Maar dat wil nog niet zeggen dat er geen ruimte is om te 
blijven investeren in dienstverlening en de leefbaarheid van de 13 kerkdorpen. 

Mark Vos, burgemeester: "Niet dat wij gek gaan doen. Maar door strategisch de juiste 
keuzes te maken, houden we onze financiële balans gezond en dat op een sociale en 
verantwoorde manier. In 2015 hebben we een belastingverlaging doorgevoerd, omdat wij 
ook voelen dat het voor de mensen moeilijker wordt om de eindjes aan elkaar te knopen. 
Heel concreet werd de personenbelasting verminderd van 9 naar 8,5 procent en de 
algemene belasting van 55 euro per gezin werd afgeschaft. Op die manier kunnen wij de 
afvalfactuur die onze inwoners ontvangen van Limburg.net bijna volledig compenseren. Dat 
doen weinig Limburgse gemeenten ons na! We hebben dan wel minder inkomsten, toch 
houden we er aan om ook te blijven investeren.” 
 
In 2016 zal het gemeentebestuur 3,8 miljoen euro investeren in uiteenlopende projecten. 
 
Mark Vos, burgemeester: “Riemst zet in 2016 volop in op het digitale verhaal. Zo kan je 
straks in elk gebouw van de gemeente draadloos internetten. We bouwen aan een nieuwe 
gebruiksvriendelijke website op maat van onze inwoners en zetten in op een e-loket 
waardoor mensen via hun computer makkelijk documenten kunnen opvragen zonder zich 
nog naar het gemeentehuis te moeten verplaatsen.” 
 
Op de begraafplaatsen van Zussen, Val-Meer en Membruggen komt er voor het comfort van 
de bezoekers een overkapping. Ook het plein en de omgeving aan de kerk van Vroenhoven 
wordt heringericht. Samen goed voor 125.000 euro.  
 
Mark Vos, burgemeester: “In 2016 starten er op ons grondgebied ook heel wat 
wegenwerken. Zo wordt in Millen de Elderenweg aangepakt. We leggen er een gescheiden 
rioleringsstelsel aan, een nieuw wegdek, voetpaden, snelheidsremmers en een volwaardig 



fietspad tussen de bebouwde kom van de Elderenweg en de Tongersesteenweg. Een 
kostenplaatje van 385.000 euro. Daarnaast zal Wegen en Verkeer Limburg in januari ook 
starten met de herinrichting van de N79, Maastrichtersteenweg tussen het gemeentehuis en 
meubelzaak Sensa Interieur, daar maken we 100.000 euro voor vrij. Tot slot staat ook de 
aanleg van een rotonde aan het op- en afrittencomplex van de E313 in Genoelselderen op 
het programma.” 
 
Ook sportief Riemst en het toerisme krijgen een extra impuls. 
 
Mark Vos, burgemeester: “Wij willen onze jongeren maximaal de kans geven om in eigen 
gemeente te sporten. Daarom ondersteunen wij de nieuwe vzw Jeugdvoetbal Groot Riemst 
met een éénmalige toelage van 600.000 euro voor de aanleg van 2 kunstgrasvelden. De 
nieuwe vzw telt 400 jeugdspelers, verdeeld over 34 ploegen. En ook op toeristisch vlak 
zetten we mee in op een uniek verhaal. Samen met de provincie Limburg maken we werk 
van een nieuwe belevingsroute op het fietsroutenetwerk. Vanaf het najaar kan je in onze 
gemeente fietsen onder de grond, in de grotten van Kanne.” 
 
Tot slot: op 1 september 2016 zal ook het nieuwe schoolgebouw van GBS De Tol in 
Herderen de deuren openen. De school zal plaats bieden aan 135 leerlingen uit het kleuter- 
en lager onderwijs. Goed voor een investering van 4,7 miljoen euro, waarvan meer dan 80 
procent gesubsidieerd wordt. De nieuwe school wordt gerealiseerd via de publiek-private 
samenwerking Scholen van Morgen. 
 

-Einde persbericht - 

  

Voor meer informatie: 

Mark Vos, burgemeester Riemst - gsm 0476 47 72 68 -  mark.vos@riemst.be 

Miranda Gijsen, diensthoofd Communicatie -  gsm 0476 498 466 -  miranda.gijsen@riemst.be  

 

mailto:mark.vos@riemst.be
mailto:miranda.gijsen@riemst.be

