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PERSBERICHT
Beslissingen genomen op de gemeenteraad van maandag 5 februari
2018
Mayors for Peace streven naar verbod op nucleaire wapens
In een motie gericht naar de federale regering roept Riemst, lid van ‘Mayors For
Peace’, België op om haar verantwoordelijkheid te nemen en op een constructieve
wijze mee te werken aan een verbod op kernwapens.
Riemst is lid van Mayors for Peace, een internationaal netwerk dat met de ‘2020 Visie
Campagne’ ijvert voor de verbanning van alle nucleaire wapens tegen 2020. Het netwerk
ontstond op initiatief van de burgemeester van Hiroshima en alleen al in België zijn er 380
burgemeesters lid.
Op 16 januari ontving het gemeentebestuur van Riemst de vraag van de gemeente
Huldenberg om net als hen te stemmen over een motie inzake nucleair wapenbeleid.
Mark Vos, burgemeester: “Op 19 januari ontvingen we dezelfde vraag van Brugge. Met zo’n
motie roepen we op om ook in België de verantwoordelijkheid te nemen en op een
constructieve wijze mee te werken aan een verbod op kernwapens.”
Sinds de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, zijn kernwapens voor velen een bron
van verontwaardiging en het thema blijft brandend actueel.
Mark Vos, burgemeester: “Nucleaire wapens zijn immorele massavernietigingswapens
zonder grenzen. Het gebruik ervan heeft wereldwijde, catastrofale gevolgen. De enige
oplossing is een volledig verbod op kernwapens.”
Voor België is het secretariaat van Mayors for Peace gevestigd in vredesstad Ieper. Onlangs
werd beslist om een aantal hervormingen in het netwerk door te voeren.
Mark Vos, burgemeester: “In de nieuwe structuur van Mayors for Peace krijgt het werk rond
nucleaire ontwapening een meer regionale invulling. Zo wordt er gewerkt met een
hoofdbureau in Hiroshima en regionale kantoren. Voor België zal Ieper optreden als
regionaal kantoor.”

De motie werd op de gemeenteraad van 5 februari goedgekeurd en dient als een dringende
oproep aan de Belgische regering om alles in het werk te stellen om te garanderen dat
kernwapens nooit en onder geen enkel beding meer gebruikt worden.

Nieuwe toegangstunnel tot Lacroixberg
De Lacroixberg onder Zussen krijgt een nieuwe toegangstunnel, dat heeft de
gemeenteraad maandag beslist. Hiermee krijgt de Lacroixberg er een derde toegang
bij, een meerwaarde voor de veiligheid, de stabilisatie van de ondergrond en voor de
vleermuizen.
Momenteel zijn er twee goed toegankelijke tunnels naar de Lacroixberg. In een ver verleden
stortte de derde toegang in door een kleine dakinstorting. Deze doorgang zal nu hersteld
worden, door het maken van een nieuwe tunnel in de vaste en stabiele mergel.
Mark Vos, burgemeester: “Een extra toegang betekent ook een extra uitgang, die zeer
waardevol kan zijn bij noodgevallen. Maar ook voor het aanleveren van materialen om te
werken in de groeven is deze extra toegang zeer gewenst. De bestaande tunnels zijn te smal
om werktuigen aan te voeren. Door een nieuwe ingang kan er efficiënter en
kostenbesparend gewerkt worden.”
Ook voor de vleermuizen is dit goed nieuws.
Mathieu Eycken, schepen van Leefmilieu en Dierenwelzijn: “De Lacroixberg is een
Natura2000 gebied vanwege de grote populatie vleermuizen die hier hun winterslaap
houden. Een nieuwe toegang zorgt voor meer doorstroming van lucht, waardoor het
achterliggende gebied nog interessanter wordt voor vleermuizen.”
Omdat deze werken het vleermuizenhabitatgebied optimaliseren, heeft het Agentschap voor
Natuur en Bos besloten om dit project voor 80% te financieren. De totale kostprijs is
geraamd op 33.400 euro, waarvan 26.728 euro gesubsidieerd door Het Agentschap voor
Natuur en Bos.
-Einde persb ericht Voor meer informatie:
Mark Vos, burgemeester Riemst - gsm 0476 47 72 68 - mark.vos@riemst.be
Tine Kellens, Communicatieambtenaar – gsm 0477 74 31 58 – tine.kellens@riemst.be

