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Riemst investeert 3,8 miljoen euro in 2019 

Op de gemeenteraad van 11 februari heeft het gemeentebestuur van Riemst de 

begroting van 2019 goedgekeurd. Dit houdt een raming in van de gemeentelijke 

uitgaven en inkomsten. De gemeente investeert het komende jaar 3,8 miljoen euro in 

de 13 kerkdorpen. 

Mark Vos, burgemeester: “In de vorige legislatuur slaagden we er in de belastingen tot twee 

keer toe te verlagen. De personenbelasting ging van 9 naar 8 procent en de algemene 

belasting van 55 euro per gezin werd, deels ter compensatie van de afvalfactuur, afgeschaft. 

Ook in 2019 streven we naar een financieel gezonde gemeente met verantwoorde 

investeringen om de leefbaarheid en dienstverlening in de dorpen te verbeteren.” 

Dat de gemeente het komende jaar 3,8 miljoen euro investeert op een sociaal verantwoorde 

manier, blijkt al uit enkele blikvangers voor 2019.  

Katja Onclin, schepen van Ruimtelijke Ordening: “We besteden 400.000 euro aan het 

woonproject aan de school in Genoelselderen en zetten ook de herinrichting van de site 

Eyckendael verder. Daar wordt in 2019 een bedrag van 200.000 euro voor vrijgemaakt, om 

de zone aan te passen tot een mooie ontmoetingsplaats en tegemoet te komen aan de 

parkeerbehoefte.” 

Ook zaal ’t Paenhuys, recent overgenomen door de gemeente, wordt gemoderniseerd.  

Mathieu Eycken, schepen van ICT: “’t Paenhuys wordt voorzien van moderne technieken, 

om nog beter te voldoen aan de behoeftes van de verenigingen, die regelmatig grote 

evenementen organiseren in deze zaal. Het Paenhuysplein wordt uitgerust met public Wifi.” 

De verenigingen en vrijwilligers mogen dus blijven rekenen op gemeentelijke steun. 

Marina Pauly, schepen van Cultuur en Vrijwilligerswerk: “Uiteraard blijven we onze 

verenigingen ondersteunen met de cultuur- en infrastructuurtoelages en vormingen op maat. 

We bouwen ook een campagne rond ons vrijwilligersplatform uit, waarbij we onze trotse 

vrijwilligers inzetten als ambassadeurs.” 

 

 



Guy Kersten, schepen van Lokale Economie: “Ook bedrijvenzone Op ’t Reeck zal 

heringericht worden, goed voor een investering van 462.000 euro. We blijven onze lokale 

handels- en horecazaken daarnaast ondersteunen, o.a. door een herhaling van de tombola-

actie ‘Denk, eet, koop lokaal’.” 

Daarnaast is het een duidelijke doelstelling om kinderen aan het sporten te krijgen.  

Christian Bamps, schepen van Sport: “We willen beweging stimuleren door leuke 

evenementen zoals de RIKI-run en onze fitheidstesten, waarbij een persoonlijk fitheidsprofiel 

per leerling opgesteld wordt. De sporthal in Herderen wordt gerenoveerd, zodat we deze 

locatie nog beter kunnen inzetten hiervoor.” 

Marina Pauly, schepen van Kinderopvang: “Ook in de kinderopvang zetten we kinderen aan 

tot naschools sporten, we bieden bewegingskoffers aan en de begeleiders zullen een 

gespecialiseerde opleiding volgen.” 

Verkeersveiligheid blijft een belangrijk thema. 

Christian Bamps, schepen van Verkeersveiligheid: “We zullen extra inspanningen doen voor 

de aanleg van fietssuggestiestroken en fietsstraten, waarbij we vooral aandacht hebben voor 

de schoolomgevingen. Ook het stoepenplan wordt verdergezet, een jaarlijkse investering van 

180.000 euro.” 

De gemeente draagt daarnaast haar steentje bij aan het klimaat. 

Mathieu Eycken, schepen van Leefmilieu: “We blijven aandacht hebben voor het energetisch 

verbeteren van onze gebouwen en de aanleg van zonnepanelen waar mogelijk. We 

investeren in de uitbreiding van ons energiezuinig wagenpark en moedigen ook onze 

inwoners aan via zwerfvuilacties en subsidies voor energiezuinige renoveerders.” 

Guy Kersten, schepen van Landbouw: “We trachten ons ook voor te bereiden op de 

klimaatsverandering door infrastructurele maatregelen tegen wateroverlast. Daarnaast kopen 

we voor 72.000 euro een zuiveringsinstallatie voor restwater van de landbouw aan.” 

-Einde persbericht - 
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