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GEMEENTE RIEMST VOEGT ELEKTRISCHE WAGEN TOE AAN HAAR 
WAGENPARK 

De gemeente Riemst verwelkomt de eerste elektrische wagen in haar 
wagenpark. Het type wagen is een compacte bestelwagen, namelijk de Ford 
Transit Connect. Riemst stapt hiermee in het project 'Proeftuin Vlaanderen 
voor elektrische voertuigen'.  

Om de innovatie rond elektrische voertuigen en de introductie ervan op de Vlaamse wegen 
te stimuleren, lanceerde de Vlaamse regering begin 2011 de proeftuin 'Elektrische 
voertuigen'. Met de steun van LRM, de provincie Limburg, Infrax en Ford, heeft Punch 
Powertrain uit Sint-Truiden het EV TecLab-platform opgericht. Zij hebben een aantal Ford 
Transit Connect voertuigen uitgerust met een hun elektrische aandrijftechnologie. Eén van 
die voertuigen rijdt voortaan rond in Riemst. 

Mathieu Eycken, schepen van Leefmilieu: "De gemeente Riemst streeft ernaar om 
milieubewust te denken en te handelen. Daarom ondertekenden wij de “Convenant of 
Mayors” waarin we willen meewerken aan de doelstelling van de provincie Limburg om tegen 
2020 klimaatneutraal te zijn. En wij zijn dan ook blij dat we in samenwerking met LRM en 
Infrax deze wagen voor drie jaar kunnen leasen en toevoegen aan ons wagenpark." 

De wagen kan met een volledig opgeladen batterij een afstand van 100 kilometer 
overbruggen. Na de leasingperiode van 3 jaar zal de gemeente de elektrische wagen ook 
aankopen. 

Mathieu Eycken, schepen van Leefmilieu: "Naast een elektrisch voertuig investeren we 
binnenkort ook in twee elektrische laadpalen met 2 oplaadpunten. Die zullen we installeren 
op strategische plaatsen in onze gemeente. We voorzien ook 2 parkeerplaatsen per 
oplaadpaal. We voorzien in ons budget ook jaarlijks middelen voor de installatie van 
bijkomende laadpalen of de investering in een bijkomend energiezuinig voertuig indien een 
wagen aan vervanging toe is. Zo willen we stapsgewijs niet alleen ons wagenpark 
vergroenen, maar ook mensen stimuleren om CO2-neutraal te rijden." 

In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7 miljoen voertuigen, waarvan 3,1 miljoen personenwagens. 
Jaarlijks samen goed voor 56,4 miljard kilometer en 16 miljoen ton CO2-uitstoot. 

-Einde persbericht-  

 

In bijlage vindt u enkele foto's van het elektrisch voertuig. 

 



 

Voor meer informatie: 

Mathieu Eycken, schepen van Leefmilieu, gsm 0479 44 22 86, mathieu.eycken@riemst.be 

Miranda Gijsen, diensthoofd Communicatie, gsm 0476 49 84 66, miranda.gijsen@riemst.be 
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