
 
Datum 
18/01/2015 

  

PERSBERICHT  
 

Riemst lanceert Actieplan 2020, een ambitieus investeringsplan 
voor de gemeente 

Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de inwoners van Riemst heeft burgemeester 
Mark Vos het Actieplan 2020 gelanceerd. Dit plan is een ambitieus investeringsplan 
voor de gemeente en steunt op 4 pijlers: wonen, samen-leven, bedrijvigheid en 
dienstverlening. Het Actieplan 2020 is gebaseerd op het beleidsplan en zal verder 
richting krijgen op basis van de resultaten van de bevraging van de bevolking in 2014. 

Voor deze legislatuur zijn er niet minder dan 500-actiepunten gepland. Na 2 jaar bestuur is al 
één derde van de actiepunten gerealiseerd.  

Mark Vos, burgemeester: "Ondanks economisch moeilijke tijden is het belangrijk om te 
blijven investeren in onze gemeente. Het Actieplan 2020 dat we vandaag lanceren, vertrekt 
vanuit een visie over hoe de gemeente er in 2020 moet uitzien. We tillen het plan bewust 
over de einddatum van deze legislatuur, om de politieke waan van de dag te overstijgen. 
Ambitieus, maar financieel verantwoord, waarbij we onze inwoners centraal zetten. Dat is de 
filosofie." 
 
Naast het beleidsplan zullen ook de resultaten van de bevraging bij de bevolking een 
leidraad zijn bij de verdere opmaak van het Actieplan. 
 
Mark Vos, burgemeester: "In het voorjaar van 2014 hebben wij onze inwoners bevraagd over 
de beleidspunten van deze legislatuur. De resultaten zijn bijna verwerkt en nemen wij mee in 
de verdere opmaak van het Actieplan. Onze inwoners vragen vooral aandacht voor een 
veilig Riemst waar het aangenaam is om te wonen, verkeersveilige fiets- en voetpaden, 
voldoende voorzieningen voor jongeren en ouderen en de verdere ondersteuning van 
senioren, verenigingen en vrijwilligers." 
 
Voor 2015 zijn de projecten al heel concreet. Zo wordt er gestart met de verdere heraanleg 
van de gewestweg N79 in Riemst-centrum richting Tongeren en Maastricht, komt er een 
nieuw containerpark op de ambachtelijke zone Op 't Reeck dat zal uitgebaat worden door 
Limburg.net en lanceert de gemeente in het najaar een nieuwe website met een uitbreiding 
van het e-loket. 
 



Mark Vos, burgemeester: "In 2015 hebben wij een investeringsbudget goedgekeurd van 5 
miljoen euro. Als bestuur vinden wij het belangrijk dat er in elk dorp een sterk 
onderwijsaanbod blijft. Daarom voorzien wij 100.000 euro voor de inrichting van de omgeving 
rond de nieuwe school in Herderen. Deze school bouwen we samen met Scholen van 
Morgen, de totale investering bedraagt 4,2 miljoen euro, 846.000 euro is ten laste van de 
gemeente. De nieuwe school in Herderen wordt als een modelproject voor Vlaanderen 
gezien. De bouw van de nieuwe school in Genoelselderen kost ons 550.000 euro. Daarnaast 
zullen wij ook al onze gemeentescholen uitrusten met een digitaal schoolbord, de 
zogenaamde smartboards." 
 
Ook in de verkeersveiligheid wordt geïnvesteerd met de aanleg van nieuwe stoepen 
(180.000 euro), het onderhoud van de betonwegen (280.000 euro) en de heraanleg van het 
plein in Zussen (110.000 euro).  
 
Mark Vos, burgemeester: "Tegen het einde van deze legislatuur zullen we ook 170 nieuwe 
woongelegenheden gerealiseerd hebben in samenwerking met de verschillende 
bouwmaatschappijen. In elk dorp is er een woonproject in uitvoering of gepland. Riemst moet 
een gemeente zijn en blijven waar het aangenaam en betaalbaar wonen is voor jong en 
oud." 
 
Dit jaar worden ook 6 slimme camera's geïnstalleerd, aan de bruggen van Vroenhoven en 
Kanne en aan het op- en afrittencomplex van de E313 in Genoelselderen. Dit moet de politie 
meer slagkracht geven in de bestrijding van de grenscriminaliteit en de woninginbraken. Een 
investering in een veilig Riemst. 
 
Mark Vos, burgemeester: "Daarnaast zetten we ook in op erosiebestrijding om wateroverlast 
tegen te gaan, en dat in Membruggen, Val-Meer en Vroenhoven. En in Millen starten we met 
een rioleringsproject in de Elderenweg." 
 
Economisch zet Riemst, als plattelandsgemeente, ook hoog in op het toerisme en het 
creëren van ruimte om te ondernemen. 
 
Mark Vos, burgemeester: "De ambachtelijke zone Op 't Reeck wordt uitgebreid met 10 
nieuwe bedrijfshallen in samenwerking met privé-ontwikkelaar R-Park. Daarnaast 
verwachten we veel van het nieuwe Belevingscentrum De Brug in Vroenhoven. Dit moet 
uitgroeien tot een nieuwe toeristische poort naar onze gemeente. En gaan we samen met de 
provincie Limburg innoveren door een fietsroute uit te stippelen in de grotten van Kanne." 
 
Het gemeentebestuur komt ook de inwoners tegemoet in deze economisch moeilijke tijden. 
 
Mark Vos, burgemeester: "Vanaf dit jaar ontvangen onze inwoners de afvalfactuur 
rechtstreeks van Limburg.net. Als gemeentebestuur compenseren wij deze factuur. De 
algemene gemeentebelasting van 55 euro per gezin wordt afgeschaft, we verlagen de 
aanvullende personenbelasting van 9 procent naar 8,5 procent en krijgen onze inwoners 
straks een tegoed voor het afleveren van bepaalde fracties in het containerpark. Weinig 
Limburgse gemeenten volgen ons voorbeeld, maar dankzij een doordacht financieel beleid 
kunnen wij onze inwoners hierin tegemoet komen." 
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