
 
Datum 
14/05/2019 

  
PERSBERICHT  

  

Peter Neven aangesteld als schepen in Riemst  

Tijdens de gemeenteraad van 13 mei 2019 werd Peter Neven officieel benoemd tot 

vierde schepen van de gemeente Riemst. Hij vervangt hiermee Katja Onclin, die de 

gemeente verlaat als schepen en gemeenteraadslid en de functie van rechter op zich 
neemt.  

Mark Vos, burgemeester: “We zijn trots op Katja dat ze zo een unieke kans grijpt, maar 

verliezen hiermee uiteraard een goede kracht in ons schepencollege. Met Peter Neven als 

opvolger zijn we ervan overtuigd dat we op dezelfde positieve en krachtige lijn verder kunnen 

om ons beleid uit te dragen. We heten hem van harte welkom en wensen zowel hem als 

Katja veel succes met hun nieuwe uitdagingen.” 

De aanstelling van de nieuwe schepen, brengt enkele wijzigingen in de bevoegdheden met 

zich mee. We geven u graag een overzicht: 

Mark Vos – burgemeester  

Bevoegdheden: beleid - bestuur - planning en innovatie - communicatie - personeel - politie – 
brandweer - financiën - patrimonium - ruimtelijke ordening - wonen/huisvesting/woonbeleid– 
groeven – nutsvoorzieningen 
 
Guy Kersten – eerste schepen  

Bevoegdheden: openbare werken – begraafplaatsen - ruilverkavelingen - tewerkstelling - 
economie - middenstand - aankoop - dorpen -en plattelandsbeleid - burgerzaken                                
 
Christian Bamps – tweede schepen  

Bevoegdheden: verkeersveiligheid/mobiliteit – openbaar vervoer - sport - toerisme - feesten, 
evenementen en kermissen -  ontwikkelingssamenwerking - Europese aangelegenheden 
 
Marina Pauly – derde schepen 

Bevoegdheden: onderwijs- volwasseneneducatie- muziekacademie - pentagoon – 
kinderopvang  - gezin – Huis van het kind - cultuur – vrijwilligerswerking – bib – 
‘Culturodroom’ -  IKZ 
 
Peter Neven – vierde schepen 

Bevoegdheden: landbouw –en tuinbouw - jeugd - leefmilieu, klimaat & duurzame 
ontwikkeling - dierenwelzijn – 
erfgoed - heemkunde - monumenten en landschappen - archeologie - archief 



 
Mathieu Eycken – vijfde schepen 

Bevoegdheden: voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst – welzijn - senioren - 
Dienstencentrum ‘De Linde’ en Paenhuys-site - gezondheid en preventie - personen met een 
handicap - toegankelijkheid  – gelijke kansen - ICT – kerkbesturen 
 

In de gemeenteraad zal Peter Neven vervangen worden door Anja Huls, die op haar beurt 

vervangen wordt door Philippe Geelen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Voor 
een overzicht van alle bestuursleden en hun contactgegevens: www.riemst.be/bestuur.  

-Einde persbericht - 

Voor meer informatie: 

Mark Vos, burgemeester Riemst - gsm 0476 47 72 68 -  mark.vos@riemst.be   

Peter Neven, vierde schepen Riemst – gsm 0474 52 52 81 – peter.neven@riemst.be  

Tine Kellens, communicatieambtenaar – gsm 0477 74 31 58 – tine.kellens@riemst.be 
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