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Nieuw bestuur legt eed af in Riemst 

Op donderdagavond 3 januari heeft het nieuwe bestuur van de gemeente 

Riemst de eed afgelegd in de raadszaal van het gemeentehuis. De nieuwe 

organen werden samengesteld en nemen vanaf vandaag officieel hun mandaat 

op. 

Er werd bewust gekozen voor een mix tussen ervaren en jonge mandatarissen om 

de uitdagingen van vandaag en morgen aan te pakken. 

Mark Vos, burgemeester: “Om de continuïteit van de lopende projecten en dossiers 
tot een goed einde te brengen hebben we ervoor gekozen om te starten met een 
ervaren ploeg mandatarissen. Het schepencollege zal, naast mezelf, bestaan uit vijf 
andere schepenen: Guy Kersten, Christian Bamps, Katja Onclin, Marina Pauly en 
Mathieu Eycken, die als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 
wordt toegevoegd aan het schepencollege. Zij nemen ook de rol van mentor op zich, 
om onze jongere generatie klaar te stomen de fakkel over te nemen en verder te 
werken aan een nieuw actieplan 2025. We willen de uittredende raadsleden en 
uittredend schepen Bert Cilissen van harte bedanken en wensen de nieuwkomers 
veel succes.” 
 
Vanaf 2022 zullen raadsleden Peter Neven en Anja Slangen respectievelijk Mathieu 
Eycken en Marina Pauly vervangen in het schepencollege. Vanaf 2023 zal raadslid 
Mieke Loyens deel uit maken van de beleidsploeg en Guy Kersten 
vervangen. Uittredend schepen Bert Cilissen werd aangesteld als voorzitter van de 
gemeenteraad en zal vanaf 1/1/2021 vervangen worden door Davy Renkens. 
 
Mark Vos, burgemeester: “Ik ben ervan overtuigd dat we klaar zijn voor het nieuwe 

jaar en de komende legislatuur. De bevoegdheden werden door elkaar geschud, de 

schepenen zullen zich bijgevolg vastbijten in nieuwe dossiers. Maar het is net die 

combinatie van engagement, een frisse blik, een nieuwe uitdaging en samenwerking 

die zorgt voor een goed bestuur.” 

Ook in Riemst zorgt de integratie van het gemeentebestuur en het OCMW, zowel op 

politiek als op ambtelijk niveau, voor heel wat uitdagingen, kansen en veranderingen.  



Mark Vos, burgemeester: “De raadsleden worden vandaag van rechtswege ook 

verkozen als raadsleden van het OCMW. De voorzitters van de gemeenteraad, zijn 

bijgevolg ook de voorzitters van de OCMW-raad. Beide raden blijven echter aparte 

rechtspersonen en dus verantwoordelijk voor afzonderlijke materies. Nieuw is ook het 

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dit comité krijgt de bevoegdheid 

toegewezen om te beslissen over de individuele dossiers inzake maatschappelijke 

dienstverlening en maatschappelijke integratie.” 

Ook de afvaardiging voor in de politieraad werd samengesteld, om de uitdagingen op 

het vlak van veiligheid en handhaving in Riemst aan te pakken. 

Mark Vos, burgemeester: “Ik ben trots dat ik aan mijn derde legislatuur als 

burgemeester van Riemst mag beginnen en kijk er naar uit om samen met het 

voltallige bestuur, de administratie en de adviesraden de gemeente nog beter te 

maken. We hebben hierbij éénzelfde doel voor ogen: de dienstverlening voor onze 

inwoners optimaliseren en zorgen dat de Riemstenaar hier graag woont, werkt en 

leeft.” 

-Einde persbericht - 

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 
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Bijlage 1: Samenstelling en zetelverdeling gemeenteraad Riemst 
 

NAAM PARTIJ 

Vos Mark CD&V 

Bamps Christiaan CD&V 

Kersten Guy CD&V 

Onclin Katja CD&V 

Eycken Mathieu CD&V 

Pauly Marina CD&V 

Neven Peter CD&V 

Cilissen Bert CD&V 

Slangen Anja CD&V 

Loyens Mieke CD&V 

L’Hoest Joël CD&V 

Nicolaes Jean CD&V 

Renkens Davy CD&V 

Mulleners Laura CD&V 

Coenegrachts Steven Open Vld 

Stevens Ludwig Open Vld 

Noelmans Jan Open Vld 

Smets Marie-Elise Open Vld 

Janssen Patrick Open Vld 

Peumans Jan N-VA 

Jacobs Dirk N-VA 

Beusen Anita N-VA 

Chanson Yves N-VA 

Stratermans Gerard N-VA 

Lemmens Danny VLAAMS BELANG 

 
Bijlage 2: Samenstelling Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 
 

NAAM PARTIJ 

Eycken Mathieu (voorzitter) 
Vanaf 1/1/2022 opgevolgd door Neven 
Peter 

CD&V 

Debay Miet CD&V 

Faure Emmy CD&V 

Huls Anja CD&V 

Reynaerts Daniëlle CD&V 

Cleuren Mathieu Open Vld 

Festjens Hilde Open Vld 

Konings Marc N-VA 

Liesens Karen N-VA 

 
 
 
 
 
 



Bijlage 3: Afvaardiging politieraad 
 

NAAM PARTIJ 

Mulleners Laura CD&V 

Nicolaes Jean CD&V 

Renkens Davy CD&V 

Noelmans Jan Open Vld 

Jacobs Dirk N-VA 

 
Bijlage 4: Verdeling bevoegdheden schepencollege Riemst 
 

 
Mark Vos - burgemeester 
beleid - bestuur - planning en innovatie - communicatie - personeel - politie – 
brandweer - financiën - patrimonium - openbare werken - begraafplaatsen – groeven 
– nutsvoorzieningen 
  
Guy Kersten – 1ste schepen 
land- en tuinbouw - ruilverkavelingen - tewerkstelling - economie - middenstand - 
dierenwelzijn - aankoop - toerisme - dorps- en plattelandsbeleid - burgerzaken 
                       
Christian Bamps – 2de schepen 
verkeersveiligheid/mobiliteit – openbaar vervoer - sport - jeugd - feesten, 
evenementen en kermissen - ontwikkelingssamenwerking - Europese 
aangelegenheden  
  
Katja Onclin – 3de schepen 
ruimtelijke Ordening - wonen/huisvesting/woonbeleid - welzijn - senioren - 
Dienstencentrum ‘De Linde’ en Paenhuys-site - gezondheid en preventie - personen 
met een handicap - toegankelijkheid  - gelijke kansen 
      
Marina Pauly – 4de schepen 
onderwijs - volwasseneneducatie- muziekacademie - pentagoon – kinderopvang  - 
gezin - Huis van het kind - cultuur – vrijwilligerswerking – bib – ‘Culturodroom’ -  IKZ 
  
Mathieu Eycken –  voorzitter Bijzonder Comité voor de sociale dienst en 5de 
schepen 
Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst – leefmilieu, klimaat & duurzame 
ontwikkeling - erfgoed - heemkunde - monumenten en landschappen - archeologie - 
archief - ICT – kerkbesturen 

  
 


