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Riemst stelt beleidsplan 2019-2024 voor 

Het nieuwe beleidsplan voor de gemeente Riemst ligt op tafel. Het bestuur bundelt in 

dit plan de prioriteiten, aandachtspunten en uitdagingen voor de komende legislatuur. 

Mark Vos, burgemeester: “We willen Riemst verder laten groeien tot een leefbare, 

aangename en groene gemeente waar iedereen zich thuis en welkom voelt. We zetten in op 

de kracht van onze dertien dorpen en investeren tegelijk in voorzieningen die beter 

gecentraliseerd worden. We vertrekken met ons beleid vanuit de SDG’s, de duurzame 

ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dit is een internationaal ontwikkeld kader, 

waarin Riemst niet achterblijft.” 

De SDG’s bestaan uit 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, gegroepeerd in vijf clusters: 

mens, welzijn en vrije tijd, duurzame planeet, welvaart en omgevingsontwikkeling, vrede en 

veiligheid en partnerschappen en samenwerkingsverbanden. Vanuit dit uitgangspunt werd 

het beleidsplan opgebouwd en van daaruit wil Riemst samenwerken over verschillende 

overheidsniveaus, landen, gemeenten en diensten heen. 

Guy Kersten, bevoegd schepen: “Riemst is in beweging als een economische gemeente. We 

bouwen KMO-zone Op ’t Reeck uit als dynamische hotspot voor werkgelegenheid, o.a. door 

een verdere uitbreiding. Zo bieden we ruimte voor bedrijven om te ondernemen en we blijven 

lokale initiatieven ondersteunen. 

Christian Bamps, bevoegd schepen: “Ook willen we gaan voor een vernieuwd en uitgebreid 

toeristisch aanbod, met fietsen onder de grond als kers op de taart. Daarnaast zijn 

verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen een absolute prioriteit. Ook zullen we 

inzetten op minstens 1 uur naschools sporten voor alle kinderen. We willen iedereen in 

beweging krijgen als vorm van preventieve gezondheidszorg.” 

Riemst is bovendien een gemeente waar het goed is om te wonen en te leven. 

Marina Pauly, bevoegd schepen: “Ook daar hebben we blijvend aandacht voor door een 

goede samenwerking te stimuleren tussen verschillende diensten zoals het Huis van het 

Kind, Het Sociaal Huis, de kinderopvang, de scholen, De Opvoedingswinkel,… Op die 



manier willen we gezinnen optimaal blijven ondersteunen. Ook onze verenigingen en 

vrijwilligers mogen blijven rekenen op de nodige bijval vanuit de gemeente.” 

Het klimaat speelt een cruciale rol. 

Peter Neven, bevoegd schepen: “We engageren ons om een klimaatactieplan in te dienen 

en bij te dragen aan de doelstelling om de CO2-uitstoot te verminderen. Ook onze 

landbouwers ondersteunen we om duurzaam te ondernemen en we lanceren een buurtkar 

die de dorpen aandoet met verse, lokalen producten van bij de boer. Ook het label van 

kindvriendelijke gemeente zullen we verder uitbouwen en uitdragen door in alle 

beleidsdomeinen ook aan onze jongeren te denken.” 

Riemst wil een voortrekkersrol op zich nemen in sociale participatie. 

Mathieu Eycken, bevoegd schepen: “Participatie van kansengroepen via het Sociaal Huis, 

armoedebestrijding, senioren, ondersteuning van inkomens, betaalbaar wonen, 

toegankelijkheid en gelijke kansen zijn belangrijke thema’s binnen ons beleidsplan. We 

bouwen zorgsatellieten uit in elke dorp en centraal krijgt de Welzijnscampus verder vorm, 

met daarbij ook het Dienstencentrum en Zaal ’t Paenhuys. We hebben ook oog voor onze 

mantelzorgers, die zich dag in dag uit inzetten voor een kennis, vriend of familielid.” 

Mark Vos, burgemeester: “We willen Riemst verder uitbouwen tot een gemeente die 

samenwerkt, door actief mee te werken aan projecten in de Euregio. Ook op het vlak van 

veiligheid staan we samen sterk. We gaan voor een geïntegreerd veiligheidsbeleid met een 

nieuw zonaal veiligheidsplan gebaseerd op grensoverschrijdende behoeften en noden. Door 

samen te werken kunnen we als gemeente komen tot de meest efficiënte en kwaliteitsvolle 

dienstverlening voor onze inwoners, en dat op een financieel verantwoorde manier.” 

-Einde persbericht - 
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