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Voorwoord 

Het gemeentebestuur wil werken aan een warme samenleving. Samen met onze hele bestuursploeg 

ijveren we ervoor om te behouden wat goed is en aandacht te hebben voor wat beter kan. We willen 

vooruitgaan en vernieuwen. 

 

Vandaag ligt een positief beleidsplan voor Riemst op tafel. Met dit plan willen we Riemst verder laten 

groeien tot een leefbare, aangename en groene gemeente waar iedereen zich thuis en welkom voelt. 

In het beleidsplan werd vertrokken vanuit de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties 

(Sustainable Development Goals – SDG’s) . Deze ontwikkelingsdoelen inspireren overheden 

wereldwijd. Riemst blijft daarin niet achter. 

 

Elke Riemstenaar telt voor ons. We zijn trots op onze inwoners. Zij geven de gemeente kleur, vorm en 

inhoud. De betrokkenheid, inzet en solidariteit van de inwoners zijn de factoren die onze gemeente 

heerlijk en veelzijdig maken. 

 

Met een enthousiast team van gemeentelijke medewerkers en met een gedreven gemeentebestuur 

zullen we de komende ambtsperiode werken aan de kwaliteit van samenleven in Riemst en werken 

we verder aan de leefbaarheid en de uitstraling van onze gemeente.  

Met bestaande projecten en nieuwe uitdagingen bouwen we aan het Riemst van de toekomst. Op 

basis van onze beoogde doelstellingen en bijhorende acties kan u oordelen over onze visie voor 

Riemst en hopen we dat u samen met ons de kans grijpt om deze doelen verder te realiseren.  

 

Veel leesplezier! 

 

 

Namens het gemeentebestuur 

 

 

        
  

Guido Vrijens         Mark Vos 

Algemeen directeur        Burgemeester 

 



Beleidsplan 2019-2024   

3 

 

Inhoudsopgave 

RIEMST KIJKT INTERNATIONAAL ........................................................................................................ 5 

Een heerlijk én veelzijdig Riemst ......................................................................................................... 5 

Beleid vanuit duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ........................................................................... 5 

Riemst werkt samen ............................................................................................................................ 6 

Riemst in de wereld ............................................................................................................................. 7 

Europese aangelegenheden ................................................................................................................ 7 

RIEMST IN BEWEGING ALS ECONOMISCHE GEMEENTE ................................................................ 8 

Samen voor een duurzame groei......................................................................................................... 8 

Dorpswaardering en inrichting openbare ruimte .................................................................................. 9 

Huisvesting, Wonen en Patrimonium ................................................................................................... 9 

Ruimtelijke ordening .......................................................................................................................... 10 

Ondernemend Riemst ........................................................................................................................ 11 

Tewerkstelling .................................................................................................................................... 11 

Land- en tuinbouw ............................................................................................................................. 12 

Erosiebestrijding ................................................................................................................................ 12 

Riemst als toeristische trekpleister .................................................................................................... 12 

Openbaar vervoer - De Lijn ................................................................................................................ 13 

Openbare werken, infrastructuur en nutsvoorzieningen .................................................................... 13 

Leefmilieu en natuur .......................................................................................................................... 14 

Dierenwelzijn ...................................................................................................................................... 15 

Klimaat en duurzaamheid .................................................................................................................. 16 

Archeologie ........................................................................................................................................ 16 

Erfgoed en heemkundige kringen. ..................................................................................................... 16 

Mergelgroeven ................................................................................................................................... 17 

Monumenten en landschapszorg ....................................................................................................... 17 

Kerkfabrieken en erediensten ............................................................................................................ 17 

Begraafplaatsen ................................................................................................................................. 17 

 

RIEMST ALS GEMEENTE WAAR HET GOED IS OM TE WONEN EN TE LEVEN ............................ 18 

 

Gezin & kinderopvang ........................................................................................................................ 18 

Kwaliteitsvol onderwijs ....................................................................................................................... 19 

Gelijke onderwijskansen .................................................................................................................... 19 

Opvoedingswinkel .............................................................................................................................. 19 

Levenslang leren ................................................................................................................................ 20 



Beleidsplan 2019-2024   

4 

 

Bibliotheek De Boekerij ...................................................................................................................... 20 

Kindvriendelijk Riemst ........................................................................................................................ 20 

Preventieve gezondheidszorg............................................................................................................ 21 

Gezonde en duurzame voeding  voor iedereen................................................................................. 22 

Gezellig samenzijn in onze dorpsrestaurants .................................................................................... 22 

Iedereen in beweging ......................................................................................................................... 22 

Sporten en sportverenigingen ............................................................................................................ 22 

Alcohol & drugspreventie ................................................................................................................... 23 

Sociaal-cultureel werk ........................................................................................................................ 23 

Senioren ............................................................................................................................................. 23 

Welzijn en Sociaal Huis ..................................................................................................................... 24 

Ondersteuning inzake (gezins-)inkomens ......................................................................................... 24 

Ondersteuning inzake betaalbaar wonen. ......................................................................................... 25 

Ondersteuning inzake betaalbare energievoorziening voor gezinnen .............................................. 25 

Personen met een beperking, toegankelijkheid en gelijke kansen. ................................................... 25 

Gendergelijkheid ................................................................................................................................ 26 

Riemst vrijwilligt ................................................................................................................................. 26 

Samen tegen eenzaamheid ............................................................................................................... 26 

Dienstencentrum verbindt .................................................................................................................. 27 

RIEMST ALS VEILIGE GEMEENTE ..................................................................................................... 28 

Een geïntegreerd veiligheidsbeleid .................................................................................................... 28 

Verkeersveiligheid en mobiliteit ......................................................................................................... 29 

RIEMST WERKT SAMEN ..................................................................................................................... 30 

Burgerzaken en bevolking ................................................................................................................. 30 

Financiën ............................................................................................................................................ 30 

Aankoopbeleid ................................................................................................................................... 31 

Behoorlijk bestuur en personeelsbeleid ............................................................................................. 31 

Kwaliteitszorg en organisatiebeheersing ........................................................................................... 32 

Informatisering en digitalisering ......................................................................................................... 32 

Communicatie .................................................................................................................................... 32 

 



Beleidsplan 2019-2024   

5 

 

RIEMST KIJKT INTERNATIONAAL 

Een heerlijk én veelzijdig Riemst  

Riemst heeft als plattelandsgemeente in Limburg heel veel fijne en warme kenmerken. We zijn trots 

op onze mooie dorpen waar samenleven en -wonen aangenaam is, waar het verenigingsleven floreert 

en waar er een goed gemeenschapsleven is. Waar jonge gezinnen nabije scholen vinden voor hun 

kinderen, waar landbouw, landschap en ons erfgoed zo aantrekkelijk zijn dat het tevens toeristische 

troeven zijn.  

Toch heeft Riemst een open kijk op de wereld. Riemst ligt in het centrum van de Euregio en ligt 

geografisch dicht bij de lands- en de taalgrens. We hebben twee grootsteden in onze achtertuin 

(Maastricht en Luik) en ook inzake ontwikkeling zijn we de laatste jaren niet blind geweest van wat de 

wereld biedt.  

In de voorbije legislatuur is flink ingezet om onze sterke punten verder uit te bouwen en onze gezellige 

dorpen op maat van de hedendaagse noden te laten doorgroeien. In de komende werkperiode willen 

wij op de ingeslagen weg verdergaan. 

Beleid vanuit duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

De ontwikkeling van Riemst in het algemeen en de dorpsgemeenschappen in het bijzonder willen wij 

verder uitrollen volgens de regels van de kunst. Ook hier kijken we naar de wereld en zullen we in de 

komende legislatuur beleid ontwikkelen en realiseren vanuit een internationaal ontwikkeld kader, met 

name de duurzame ontwikkelingsdoelen van de verenigde naties.  

De ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) of ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ werden 

goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015. Ze zijn de 

opvolgers van de Millenniumdoelstellingen. 

Naast de goedkeuring op Federaal en Vlaams niveau heeft ook Riemst zich geëngageerd inzake de 

SDG's. De opmaak van het nieuwe beleidsplan gebeurt via begrijpbare maatschappelijke werkvelden. 

We kunnen een werkveld definiëren als de plaats waar vraag en aanbod naar bepaalde vormen van 

individuele of collectieve dienstverlening op elkaar worden afgestemd.  

Bovendien bieden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen Riemst een uitgelezen kans om invulling 

te geven aan de opdracht van elke gemeente zoals vervat in het decreet lokaal bestuur: ‘De 

gemeenten beogen om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de 

duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. Overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet zijn 

ze bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang voor de verwezenlijking waarvan ze 

alle initiatieven kunnen nemen’.  

Voordelen van deze werkmethodiek zijn: 

• Integraal werken wordt bevorderd. 

• De SDGs maakt de formulering van (lokale) doelstellingen eenvoudiger 

• De 5 pijlers en de 17 doelstellingen overstijgen de afzonderlijke diensten 

• Gedeelde verantwoordelijkheid over SDGs wordt duidelijk 

• Wervende invalshoek voor participatietrajecten 
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De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen kunnen worden gegroepeerd in 5 clusters. Dat maakt ze 

meteen overzichtelijker en meer werkbaar. Deze 5 clusters of P’s van duurzame ontwikkeling zijn: 

 People (MENS,WELZIJN & VRIJE TIJD),  

 Planet (DUURZAME PLANEET),  

 Prosperity (WELVAART & OMGEVINGSONTWIKKELING),  

 Peace (VREDE & VEILIGHEID)  

 Partnership (PARTENERSCHAPPEN & SAMENWERKINGSVERBANDEN) 

 

 

 

Riemst werkt samen 

De verschillende doelstellingen staan niet op zichzelf, maar zijn verbonden. Elke doelstelling is 

verbonden met één of meerdere andere doelstellingen. Werken aan doelstelling 1 rond 

armoedebestrijding, houdt bijvoorbeeld ook een bijdrage in aan vele andere 

ontwikkelingsdoelstellingen (voedsel, gezondheid, huisvesting, ongelijkheid…).  

Overschakeling naar andere energievormen, goede gezondheid voor alle leeftijden, kwaliteitsvol 

onderwijs, zorgzaam waterbeheer, veerkrachtige infrastructuur… kan niet door één overheidsniveau of 

door één instelling worden aangepakt. Samenwerking en overleg zijn noodzakelijk naast een heldere 

kijk op het hele (lokale) beleid, als het ware vanuit een helikopter. De bepaling van de strategische 

doelen en deze verder verfijnen in tactische doelen is de basis van het nieuwe meerjarenplan.  
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Riemst in de wereld  

Het gemeentebestuur ijvert voor een respectvolle solidariteit met het Zuiden. 

De eerlijke handel of ‘het Fair Trade gedachtegoed’ willen we nog meer realiseren in de praktijk.  

Niet alleen promoten we de eerlijke handel uit het Zuiden, maar ook de eerlijke handel en de korte 

keten van het Noorden. 

Europese aangelegenheden 

Riemst ligt in het hart van de Euregio. Om dat te benadrukken, wil het gemeentebestuur actief 

meewerken aan projecten in de Euregio en verbroederen met buitenlandse gemeenten. 

We benutten de beschikbare Europese subsidies bij plattelandsontwikkeling maximaal en organiseren 

nieuwe initiatieven die jongeren stimuleren om Europa te ontdekken.
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RIEMST IN BEWEGING ALS ECONOMISCHE GEMEENTE 

Samen voor een duurzame groei  

De toenemende vergrijzing, informatisering en klimaatverandering maken dat we ons als gemeente 

moeten wapenen voor de toekomst. Binnen de cluster ‘Welvaart en Omgevingsontwikkeling – 

Duurzame planeet’ is het de hoofdbekommernis om de welvaartsontwikkeling in harmonie te brengen 

met de omgeving en het klimaat. We willen duurzaam ontwikkelen zodat iedereen 

ontwikkelingskansen heeft als mens, maar ook collectief als dorpsgemeenschap. Dat is hierbij het 

hoogste doel.  

 

De SDG's binnen dit domein zijn: 

 Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en 

productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen 

 Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen  

 Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen  

 Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering 

en stimuleer innovatie  

 Dring ongelijkheid in en tussen landen terug 

 Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam 

 Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen 

 Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden  

 Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen  

 Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, 

beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug 

en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe 

Welvaartsontwikkeling & 
omgeving

 

Het gemeentebestuur voert een duidelijk tweesporenbeleid: inzetten op de kracht van de dertien 

dorpen en tegelijkertijd investeren in voorzieningen die voor de gebruikers beter gecentraliseerd 

worden. Een doordacht ruimtelijk beleid met aandacht voor de individuele mensen en hun 

verschillende behoeften. We zetten in op levenslang thuis wonen en we bouwen zorgsatellieten uit in 
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elk dorp. Daarnaast hebben we ook aandacht voor de noden en wensen van kinderen, jongeren en 

jonge gezinnen. Een kwalitatieve leefomgeving vraagt een strikt en planmatig onderhoudsbeleid.  

De gemeente heeft zich geëngageerd om de CO²-uitstoot te verminderen door het nemen van 

maatregelen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.  

Riemst ligt in het hart van Europa. We wonen, leven en werken steeds meer grensoverschrijdend. Het 

gemeentebestuur wil daarom lokaal het verschil maken. KMO-zone ‘Op ’t Reeck’ wordt een 

dynamische hotspot voor de werkgelegenheid in onze gemeente en zal worden uitgebreid met vijf 

hectare. Samen met onze lokale landbouwers en handelaars zetten we nieuwe initiatieven op die het 

lokaal denken versterken en aanzwengelen.  

We creëren tewerkstellingskansen voor iedereen. Bedrijven en landbouwers krijgen de ruimte om 

duurzaam te ondernemen. We blijven investeren in de economie van de vrije tijd, door onze unieke 

toeristische troeven nog beter uit te spelen en de belevingswaarde te versterken. 

Dorpswaardering en inrichting openbare ruimte 

Het gemeentebestuur investeert voluit in de dertien dorpen. Het stoepen- en pleinenplan wordt verder 

afgewerkt. De dorpskernen worden vergroend en verfraaid.   

We blijven streven naar het opwaarderen van wijken en straten door herinrichting van de openbare 

ruimte, aanleg van stoepen, groenvoorzieningen, speelplekken, aangepaste LED-verlichting, … 

Een maximale toegankelijkheid van voetpaden voor voetgangers en minder mobielen zijn een blijvend 

aandachtspunt bij de aanleg. De zwakke weggebruiker staat hier centraal. 

De juiste boom op de juiste plaats is het uitgangspunt van het bomenbeleid- en beheerplan. We willen 

zoveel mogelijk onderhoudsvriendelijke groenvoorzieningen realiseren in elk dorp. Hiermee verhogen 

we de biodiversiteit in en buiten onze dorpskernen. Het gemeentebestuur geeft het goede voorbeeld 

met een doordachte, onderhoudsvriendelijke en frisgroene beplanting rondom de gemeentelijke 

gebouwen en op openbaar domein. 

De gemeentewegen willen we vergroenen. Prioritair zijn de toegangswegen richting de dorpskernen, 

het groen moet hier een snelheidsremmend effect hebben. 

We vergroenen de gemeente met behoud van het open landschap. 

 

Huisvesting, Wonen en Patrimonium 

De gemeente wordt de regisseur van het lokaal woonbeleid en zorgt voor voldoende geschikte en 

betaalbare woningen. Het gemeentebestuur focust op het activeren van leegstand en herbestemmen 

van patrimonium. We stimuleren het aangepast en levenslang wonen. We creëren ruimte voor de 

ontwikkeling van zorgsatellieten in elk dorp. 

We willen met de gemeente actief onze rol opnemen als regisseur van het lokaal woonbeleid om te 

komen tot een goed beleid, dat afgestemd is op de plaatselijke situatie. Tegelijkertijd willen we over de 

grenzen van het domein Wonen heen kijken en zorgen voor afstemming met andere 

beleidsdomeinen, zoals Ruimtelijke Ordening, Welzijn en Mobiliteit.  

We willen op ons grondgebied beschikken over voldoende, gedifferentieerd en betaalbaar 

woonaanbod: aangepaste woningen van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een 

betaalbare prijs en met woonzekerheid. En dit voor alle doelgroepen: jongeren, ouderen, huishoudens 

met een laag inkomen, personen met een beperking, alleenstaanden met of zonder kinderen, 

gezinnen, … 

Als gemeente willen we een aantrekkelijk woonbeleid aanbieden aan jonge gezinnen, dit betekent: 

betaalbare huisvesting, werkgelegenheid, school- en recreatieruimte voor kinderen en jongeren op 
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wandel- of fietsafstand, aanwezigheid en toegankelijkheid van gezinsondersteunende voorzieningen. 

We willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor jonge gezinnen, waar zij de rust van het buitengebied 

vinden in het hart van de Euregio en op een half uur van steden als Maastricht, Luik en Hasselt. Het 

dorpsleven is authentiek met een hecht verenigingsleven. In Riemst kan je betaalbaar wonen en heeft 

elk dorp zijn basisschool. Voor de buitenschoolse kinderopvang betaal je het mimimumtarief van Kind 

& Gezin en in elk dorp voorzien we een recreatiezone en speelplek. Deze troeven willen we uitspelen 

om onze eigen jongeren in Riemst te houden, maar ook om nieuwe jonge gezinnen aan te trekken. 

We stimuleren energiezuinige renovaties, ook in sociale woningbouw en huurhuizen. 

We onderzoeken de haalbaarheid van projecten rond cohousing, waarbij meerdere gezinnen of 

mensen onder één dak wonen. We moedigen zorgwonen aan en ondersteunen de realisatie van 

nieuwe woonvormen.  

Veel bestaande woningen zijn voorzien van (semi)-verhardingen omwille van het gebruiksgemak. Wij 

ijveren voor vergroening van de voortuinen en willen hiervoor initiatieven nemen en anders zelf het 

voorbeeld geven door onderhoudsvriendelijke beplantingen en goede alternatieven voor het gebruik 

van pesticiden. 

Ruimtelijke ordening 

Het gemeentebestuur wil een proactief ruimtelijk beleid voeren dat rechtszekerheid geeft aan 

gezinnen, bedrijven en sport- en recreatieterreinen. Om de vergrijzingsgolf op te vangen, maken we 

werk van een actieplan Ruimtelijke Ordening. Door planmatig en in stappen onze gemeente uit te 

bouwen, geven we de kans aan senioren, jongeren en alleenstaanden om betaalbaar te wonen in 

eigen gemeente. 

We voeren een woonbeleid op maat van elke woonkern. De kwaliteit van een woonomgeving wordt 

door meerdere elementen bepaald. De verscheidenheid aan woonvoorzieningen, de kwaliteit van het 

openbaar domein, de aanwezigheid van openbaar groen en voorzieningen, het zijn allemaal 

parameters die invloed hebben op de woonomgeving. Dit is alvast een van de uitdagingen waar 

Riemst voor staat: naar welke dorpsvorm evolueert elke woonkern en welke instrumenten kunnen 

hiervoor ingezet worden? De invulling van het publiek domein kan inspelen op deze nieuwe 

dorpsvorm en ze versterken, om zo de woon- en leefkwaliteit te verbeteren.   

Het karakter en de leefbaarheid in onze dorpen willen we maximaal behouden en waar mogelijk 

versterken. Een school in elk dorp, een aangenaam dorpsplein, een actief verenigingsleven, 

recreatieruimte en de nodige basisvoorzieningen willen we in elk dorp bestendigen of realiseren. 

We streven naar een goed evenwicht tussen wonen, landbouw, natuur en recreatie terwijl we zuinig 

omspringen met de beschikbare buitenruimte. 

Streven naar compact bouwen, meervoudig ruimtegebruik en zongerichte inplanting. 

We maken een actieplan Ruimtelijke Ordening met het oog op de vergrijzing van onze bevolking. 

Tegen 2030 is een kwart van onze inwoners ouder dan 65 jaar. We willen meer woonvormen en 

mogelijkheden in de dorpskernen bieden. We gaan 100% voor decentrale seniorenhuisvesting en -

voorzieningen, in alle dorpen. Hierbij moeten we ons wel goed bewust zijn van het financiële plaatje. 

We vrijwaren de natuur en het openbaar groen in alle dorpen. 

De focus zal eerder liggen op het activeren van leegstand en herbestemmen van patrimonium dan op 

bijkomend verkavelen. We proberen te verdichten, splitsen bestaande percelen op en laten beperkte 

hoogbouw toe. We kiezen voor compact wonen. De voorbije beleidsperiode zijn er heel wat nieuwe 

verkavelingen gerealiseerd die tegemoetkomen aan de huidige vraag. Daarom verleggen we onze 

focus nu naar de herontwikkeling van bestaande gebouwen. Op die manier behouden we de open 

ruimte maximaal. 



Beleidsplan 2019-2024   

11 

 

Bestaande woonwijken willen we opwaarderen, na 30 tot 40 jaar zijn zij aan renovatie toe. We willen 

dit bottom-up doen, in nauw overleg met de nieuwe generatie die er woont zodat hun leefomgeving op 

hen wordt afgestemd. 

Ondernemend Riemst 

Wij promoten de voordelen van een lokale middenstand, want een bloeiende middenstand zorgt voor 

leefbare en aangename dorpskernen. 

Een duidelijk handelsbeleidsplan zet de krachtlijnen uit. KMO-zone ‘Op ’t Reeck’ versterken we met 

een bedrijvenparkmanagement en breiden we verder uit. We helpen lokale buurtwinkels om zichzelf 

heruit te vinden en een schakel te vormen binnen een breed buurtzorgnetwerk. We zetten in op 

buurtmarkten om de lokale handel te promoten. 

Voor onze ondernemers willen we een eerlijke en stabiele fiscaliteit. Daarom worden de huidige 

belastingen niet verhoogd en worden er geen nieuwe belastingen ingevoerd. Zo krijgen onze 

ondernemers de ruimte om te groeien. 

Naast de LEM is er ook geregeld overleg met andere beroepsstructuren zoals Unizo, VOKA en de 

Verenigde Handelaars Groot-Riemst. De gemeente stimuleert de oprichting van nieuwe lerende 

netwerken, waarin we bepaalde beroepsgroepen willen clusteren vanuit een gezamenlijke interesse 

voor een bepaald kennisgebied: toerisme, landbouw, bouw, digitalisering, … Binnen dit netwerk 

kunnen zij ervaringen uitwisselen en zo elkaar én het lokaal economisch weefsel versterken. 

Samen met de dienst Toerisme blijven we de gemeentelijke cadeaubonnen ondersteunen. Met deze 

bon kan je aankopen doen bij onze lokale handelaars. 

Wij willen lokale duurzame energie-initiatieven stimuleren. Veel bedrijven beschikken over grote daken 

die geschikt zijn voor de installatie van zonnepanelen. Wij willen participatieprojecten opzetten en 

coördineren zodat particulieren kunnen investeren in een zonproject als supporter, aandeelhouder of 

als afnemer van groene stroom. 

We stimuleren de vergroening van het bedrijventerrein en creëren zo een fijnmazig netwerk binnen de 

ruimere omgeving.  

Tewerkstelling 

We werken aan een integraal tewerkstellingsbeleid, met gelijke arbeidskansen voor iedereen. We 

nemen initiatieven om werk in eigen gemeente te promoten en te ondersteunen. De zorgsector zal op 

korte termijn extra jobs creëren in Riemst, we maken daarom werk van een zorgtewerkstellingsplan. 

Bij de uitbouw van KMO-zone ‘Op ’t Reeck’ hebben we aandacht voor de effectieve noden van 

bedrijven en treden we ondersteunend op wanneer bedrijven willen uitbreiden en personeel willen 

aanwerven, daarin staan de voorwaarden van het RUP voorop. 

Bijzonder oog hebben we voor mensen met een beperking. Daarvoor werken we samen met partners 

zoals bijvoorbeeld Azertie, Inclusief, … 

We blijven ruimte creëren voor bedrijven om te ondernemen, rekening houdend met de eigenheid en 

de draagkracht van onze gemeente, om zo lokale tewerkstelling mogelijk te maken. 

We garanderen planologische rechtszekerheid voor onze bedrijven en handelszaken. 

Het belang van onze KMO’s in de tewerkstelling in onze gemeente is bijzonder groot. Daarom blijven 

we deze bedrijven ondersteunen om hun activiteiten in Riemst optimaal te kunnen ontplooien. 
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Land- en tuinbouw 

Riemst is een plattelandsgemeente die de open ruimte maximaal vrijwaart. Het gemeentebestuur ziet 

landbouwers als een belangrijke partner om dit landschap mee vorm te geven. Om leefbare land- en 

tuinbouwbedrijven mogelijk te maken, willen we hen voldoende uitbreidingsmogelijkheden aanbieden. 

De open ruimte maximaal behouden is daarin een absolute voorwaarde. Die voorwaarde nemen we 

ook op in het Ruimtelijk Structuurplan.  

Wij streven rechtszekerheid na voor onze landbouwers en willen hen goed informeren en 

ondersteunen. 

Wij blijven pleiten voor administratieve vereenvoudiging voor de landbouwers bij de verschillende 

overheden. 

We stimuleren de dialoog tussen natuur, milieu en landbouw met respect voor de ecologische en 

economische belangen. Samen met onze landbouwers willen we een project opzetten om lokale 

biogroenten en -fruit aan te bieden aan onze inwoners.  Daarnaast nemen we een initiatief om de 

producten van onze lokale boeren aan te bieden aan onze inwoners. 

Duurzaamheid in de land- en tuinbouwsector wordt het uitgangspunt. Integraal waterbeheer, 

alternatieve energie en innovatie zijn speerpunten waarin de gemeente hen wil aanmoedigen en 

begeleiden 

Langs het fietsroutenetwerk wordt openbaar groen voorzien in samenspraak met de betrokken 

landbouwers zodat de toegankelijkheid en bereikbaarheid van hun percelen gewaarborgd blijft. 

Erosiebestrijding 

De strijd tegen erosie en wateroverlast blijft een van onze prioriteiten. Hoewel er al heel wat 

maatregelen werden getroffen, zijn er nog steeds overstromingsgevoelige locaties in onze gemeente.  

Deze willen we toekomstgericht en kordaat aanpakken door de aanleg van dammen, bufferbekkens, 

groenstroken en teelttechnische maatregelen in samenwerking met de land- en tuinbouwers. Daarom 

gaan we met hen in dialoog om beheerovereenkomsten af te sluiten en hen te informeren over deze 

teelttechnische maatregelen in het kader van het erosiebestrijdingsplan. 

 

Riemst als toeristische trekpleister 

We blijven het toeristisch aanbod in onze gemeente vernieuwen en uitbreiden. Toerisme zorgt voor 

belangrijke werkgelegenheid in onze gemeente. Het gemeentebestuur wil de unieke troeven 

versterken en de beleving van zowel inwoners als bezoekers optimaliseren. Met ‘Fietsen onder de 

grond’ krijgt onze gemeente er een sterke attractie bij.  

 

Toerist in eigen land promoten we ook bij onze eigen inwoners. Het is hier mooi wonen en er zijn veel 

ontspanningsmogelijkheden, we informeren onze inwoners over het aanbod in de eigen gemeente en 

onderzoeken de mogelijkheid om een Mergelpas in te voeren die inwoners toegang geeft tot kortingen 

of acties binnen ons cultureel, toeristisch en sportief aanbod. 

Wij hebben bijzondere aandacht voor de druk van het dagtoerisme in Kanne. Met de opening van de 

nieuwe toeristische attractie ‘Fietsen onder de grond’ zal het aantal dagtoeristen toenemen. We 

streven daarom naar een gezond evenwicht tussen dit dagtoerisme en de leefbaarheid voor de 

inwoners van Kanne. Wij ontwikkelen een totaalvisie voor het onthaal van dagtoeristen in Kanne: de 

verplaatsing van de start en aankomst van wandel- en fietslussen van het Statieplein naar de brug 

zodat de parkeerdruk in het dorp afneemt en er meer ruimte komt voor inwoners en bezoekers van de 
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horeca, een duidelijk parkeerbeleid voor dagtoeristen, de aanpak van het openbaar domein om veilig 

te wandelen en te fietsen, het voorzien van de nodige fietsenstallingen en oplaadpunten en de 

opening van een toeristisch infopunt. 

We onderzoeken de mogelijkheid om het ontstaan en de geschiedenis van onze mergelgroeven weer 

te geven via 3D-projecties in de mergelgroeven. 

De toeristische mergelgroeven ‘Grotten van Kanne’ en ‘Grotten van Zichen’ werden de voorbije jaren 

fors beveiligd en kunnen nu op een verantwoorde manier bezocht worden door het grote publiek. Wij 

willen deze promoten als unieke toeristische troef in Vlaanderen. De veiligheid van deze publiek 

toegankelijke groeven wordt continu opgevolgd. 

We evalueren bestaande evenementen en ontwikkelen een aantal nieuwe evenementen die het 

toeristisch en recreatief aanbod in onze gemeente versterken. Hierbij denken we aan uitdagende loop- 

en fietswedstrijden, een fotozoektocht per fiets, een wandelhappening of een unieke groeve-expeditie. 

Daarnaast proberen we onze unieke troeven nog meer te vermarkten.   

We zoeken naar mogelijkheden (financiële ondersteuning, samenwerkingsverbanden, …) om 

daguitstappen, vakanties mogelijk te maken voor mensen met een beperkt inkomen. 

De Riemstse musea en Belevingscentrum De Brug blijven we promoten en ondersteunen. 

Openbaar vervoer - De Lijn 

Het gemeentebestuur blijft ijveren voor een correct openbaar vervoer voor alle inwoners in onze 

gemeente. 

We blijven aandringen bij De Lijn om vanuit alle dorpen elk uur een verbinding te organiseren naar de 

aangrenzende steden en gemeenten. We willen meer openbaar vervoer.  

Het huidige aanbod van de belbussen van De Lijn willen we in stand houden en waar mogelijk 

uitbreiden.  

We blijven inspanningen leveren om er voor te zorgen dat  De Lijn onze schoolgaande kinderen op 

een comfortabele manier naar school kan laten reizen en dat er toegankelijke en vlot bereikbare 

bushaltes zijn. 

Openbare werken, infrastructuur en nutsvoorzieningen 

Voor het gemeentebestuur is het kwalitatief onderhoud van de openbare ruimte een speerpunt. We 

willen een gelijkwaardige inzet en engagement in alle dorpen en op alle wegen  

 

Kwalitatief onderhoud van de openbare ruimte, het openbaar groen en de properheid van onze dorpen 

is prioritair.  Het gaat dan concreet om het beheer van voetpaden, wegen, fietspaden, 

groenvoorzieningen, verlichtingen, rioleringen, waterlopen, verkeersborden, zitbanken, vuilbakken, 

speelplekken, begraafplaatsen, … Daarvoor wordt een strakke planning opgemaakt en opgevolgd. 

Systematische controle, onderhoud, herstelling en vernieuwing worden een evidentie. 

We voorzien  elk jaar in de begroting een investeringsbedrag  voor het aanleggen van nieuwe en 

onderhouden van bestaande stoepen, zowel voor het reinigen als voor mogelijke verzakkingen of 

mankementen. Nieuwe stoepen worden aangelegd op basis van een prioriteitenlijst die afhankelijk is 

van het gebruik van de wegen.  

Mooie dorpspleinen zorgen voor leefbare dorpskernen. Daarom willen we het opgemaakte pleinenplan 

verder realiseren om gezellige, groene ontmoetingsplekken te creëren en de leefbaarheid te verhogen 

in alle dorpskernen. De dorpspleinen in Genoelselderen, Kanne en Vlijtingen willen wij binnen deze 
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legislatuur aanpakken. We zorgen voor een goed onderhoud van de bestaande en de nieuwe 

dorpspleinen. 

Via maandelijkse dorpsrondgangen willen we het beleid en het personeel samenbrengen op locaties 

waar er knelpunten zijn om zo een efficiënte oplossing te bedenken. 

Uitbesteden of uitvoeren in eigen beheer wordt een constante overweging waarbij rekening wordt 

gehouden met de deskundigheid en kosten-batenanalyse. Werken die extern worden uitbesteed 

worden op regelmatige basis geëvalueerd en bijgestuurd, controle op een goede uitvoering is 

noodzakelijk. 

We voeren een open communicatie. Inwoners worden op de hoogte gehouden van de aanvang van 

werken, waarom werken eventueel tijdelijk onderbroken worden (bv. door weersomstandigheden), 

wanneer er snoeiwerken worden gepland, als er zitbanken worden bijgeplaatst, over het beheer van 

speelplekken, aanpak van sluikstorten, … Dit geeft duiding aan de inwoners over wat er allemaal 

gedaan wordt door de gemeente en hoe dit wordt aangepakt. Melders worden op de hoogte gehouden 

van de stand van zaken over wat zij hebben doorgegeven. We streven naar een vlotte behandeling en 

afhandeling van alle meldingen. 

We willen graag zoveel mogelijk groen in de gemeente, waarbij de juiste boom/plant op de juiste 

plaats centraal staat en goed wordt beheerd. Dat wil zeggen: geen bosbomen in woonkernen of 

bomen die de doorgang op het voetpad verhinderen. We willen zoveel mogelijk groenvoorzieningen in 

elk dorp die niet hinderlijk zijn en onderhoudsvriendelijk. Indien er bepaalde aanplantingen voor 

overlast zorgen, overwegen we om deze aanplantingen te vervangen. Het bomenbeleid- en 

beheersplan vormt samen met de digitale inventarisatie de leidraad om het groenonderhoud goed op 

te volgen. We kiezen voor kwaliteit, bomen die door hun structuur te groot zijn voor hun standplaats 

worden vervangen door bomen die wel passen in het straatbeeld. 

Het verbod op het gebruik van pesticiden in het beheer van het openbaar groen en de omschakeling 

naar alternatief onkruidbeheer is geen evidentie. We houden de vinger aan de pols om nieuwe 

technieken op de markt te vinden die we efficiënt en gebruiksvriendelijk kunnen toepassen. 

We willen ons kandidaat stellen voor de wedstrijd Groen- en Bloemengemeente. Via nieuwe 

bebloemingsacties en groenvoorzieningen willen we voor een leefbare, fleurige en kleurrijke 

gemeente zorgen waar iedereen zich goed voelt. 

Een proactief beheer van het openbaar domein wordt de rode draad binnen een snelle en efficiënte 

werking. Via een ‘snel interventieteam’ willen we dringende werkopdrachten onmiddellijk afhandelen  

Bij nieuwe wegenissen wordt er systematisch gekozen voor gescheiden riolering om zo het afvalwater 

af te voeren naar een zuiveringsstation. Een maximale sanering van het afvalwater blijft een 

aandachtspunt. 

We zorgen voor een nauwe samenwerking met de nutsmaatschappijen die actief zijn op het 

grondgebied van de gemeente en die instaan voor het beheer van de riolering, elektriciteit, drinkwater. 

We willen de bestaande openbare verlichting vervangen door LED-verlichting. 

We blijven aandringen bij de Watergroep om de waterleidingen te moderniseren en hebben hiervoor 

bijzondere aandacht voor de waterleiding in straten die boven groeven gelegen zijn. 

Leefmilieu en natuur 

Riemst is een typische plattelandsgemeente. We maken werk van een gezond leefmilieu en het 

behoud, herstel en de ontwikkeling van natuur. We willen onze landbouwers en natuurverenigingen 

waarderen als landschapsbouwers, zij beheren ons landschap en zorgen voor een unieke 

leefomgeving. 
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Waardevolle, monumentale bomen de nodige bescherming bieden en deze in stand houden voor de 

komende generaties. Stimuleren, toepassen en promoten van het gebruik van streekeigen en 

autochtoon plantmateriaal dat de lokale natuurwaarde aanzienlijk verhoogt. 

Werken aan een duurzaam biodiversiteitbeleid, zoeken naar mogelijkheden ter bevordering van de 

biodiversiteit en ondertekenen van het biodiversiteitcharter. 

We ondersteunen de beheerders van onze natuurgebieden en onze natura 2000 gebieden. 

We nemen initiatieven om de biotopen van de typische plant- en diersoorten van onze gemeente in 

stand te houden en uit te breiden voor o.a. vleermuizen, akkervogels, amfibieën, kalkflora etc. 

Het project Trage Wegen in zoveel mogelijk deelgemeenten voortzetten. Hiermee willen we de 

wandelpaden en steegjes in alle dorpen behouden en herstellen, alsook het gebruik van deze 

landschapsverbindingen stimuleren. Bij deze trage wegen wordt er bijzondere aandacht geschonken 

aan heemkunde, landschapszorg, het herstel van hagen, … 

We voeren een nultolerantie tegen sluikstorten en zwerfvuil. Het gemeentebestuur pleit voor een 

strenge aanpak en wil via een beloningsysteem inwoners en verenigingen aanmoedigen om een 

stukje van hun dorp zwerfvuilvrij te houden.  

Lichthinder, lawaaihinder, stoken, hondenpoep, allesbranders en soortgelijke problemen voorkomen 

en waar nodig beteugelen door de invoering van een GAS-reglement. 

Via de omgevingsvergunning, sectie milieu, zorgen we voor een gezonde leefomgeving en trachten 

we de hinder tot een minimum te beperken.  

Het gebruik van het gemeentelijk recyclagepark willen we samen met afvalintercommunale 

Limburg.net verder aanmoedigen. 

Promoten van het hergebruik van goederen via de Kringwinkel. 

We willen het gebruik van herbruikbare verpakkingen aanmoedigen en ondernemingen, handelaars, 

verenigingen, particulieren en producenten motiveren om alternatieven te zoeken voor plastic 

verpakkingen. 

Het gemeentebestuur neemt een voortrekkersrol op om zeldzame dier- en plantensoorten te 

beschermen. Om dieren te helpen zich te verspreiden in de gemeente creëren we verbindingen zoals 

bermen, grachten, laanbomen. 

De vleermuis moet in onze mergelgroeven alle kansen krijgen om rustig te overwinteren en we nemen 

initiatieven voor het behoud van de zomerverblijven. 

De wolf is teruggekeerd naar Limburg, dit schuwe dier kan op termijn ook in Riemst terechtkomen. Wij 

zetten in op informatieverstrekking aan onze bevolking en voorzien ondersteunende maatregelen. 

Voor mogelijke probleemsoorten als marters, vossen, ratten,… streven we naar duurzame 

oplossingen om de overlast in te perken. 

Dierenwelzijn 

Samen met de bevoegde instanties zetten we in op het welzijn van alle dieren in onze gemeente. We 

voeren een streng handhavingsbeleid tegen verwaarlozing en volgen dit grondig op samen met de 

dierenpolitie. Honden moeten aan de leiband gehouden worden in het kader van veiligheid. 

Loslopende honden, waarvan het baasje niet gekend is, worden voor opvang en verzorging 

opgehaald door de vzw dierenvrienden Sint-Truiden. 

Het beleid in verband met zwerfkatten zetten we verder. Deze katten worden opgehaald, 

gesteriliseerd/gecastreerd, gerevalideerd en teruggeplaatst door de dierenvrienden Sint-Truiden vzw. 

In de gemeente worden in het kader van dierenwelzijn, geen circussen met wilde dieren toegelaten. 
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Klimaat en duurzaamheid 

Elke Riemstenaar kan zijn of haar steentje bijdragen aan een duurzaam en klimaatneutraal Riemst.  
Wij onderzoeken in het kader van levenslang wonen om onze inwoners te coachen en/of te 

ondersteunen bij het energiezuinig maken van hun (bestaande) woning. Dit o.a. via het beter kenbaar 

maken van de diverse subsidiemogelijkheden en het stimuleren van een verbeterde isolatie van de 

woningen. Hernieuwbare, alternatieve energiebronnen zoals warmtepompen, zonne-energie, … 

worden gepromoot.  

We willen onderzoeken of warmtenetten in Riemst toegepast kunnen worden. Een warmtenet is een 

energieconcept om restwarmte, bijvoorbeeld van een fabriek of verbrandingsoven, of aardwarmte van 

diep onder de grond, te gebruiken voor de centrale opwarming van water. Een netwerk van goed 

geïsoleerde ondergrondse leidingen brengt dat water tot in woningen en bedrijven in de buurt, voor 

verwarming en sanitair warm water. Energie die anders verloren gaat, wordt zo op een duurzame 

manier hergebruikt. 

 

In onze gemeente beschikken we over heel wat daken van bedrijven, overheidsgebouwen en 

verenigingslokalen die geschikt zijn voor de plaatsing van zonnepanelen. Het gemeentebestuur wil het 

voortouw nemen om participatieprojecten op te zetten waarbij inwoners kunnen investeren in 

zonprojecten als supporter, aandeelhouder of afnemer van groene stroom.  

We moedigen onze inwoners aan om auto’s op fossiele brandstoffen te vervangen door 

milieuvriendelijke alternatieven. 

We willen een actieplan opzetten om tegen 2030 de CO2-uitstoot te verminderen. 

We streven ernaar om de lokale levenskwaliteit te verhogen door de aanpak van luchtverontreiniging, 

licht-, geluids- en stofhinder. We willen deze beperken tot een minimum. We schenken aandacht aan 

de duurzame organisatie van evenementen met het oog op afvalpreventie, maximale selectieve 

inzameling, duurzame mobiliteit, respect voor natuur, … 

Archeologie 

Kosten voor archeologisch onderzoek moeten ten laste zijn van de gemeenschap en niet van 

eigenaars. We blijven ijveren voor de oprichting van een Vlaams archeologiefonds dat deze kosten 

dekt, op voorwaarde dat eventuele vondsten dan ook aan de gemeenschap toebehoren. 

We schenken de nodige aandacht aan het ter beschikking stellen van alle archeologische vondsten en 

informatie uit onze gemeente, we zorgen ook voor een digitale ontsluiting van de inventarissen en 

vondsten. 

Erfgoed en heemkundige kringen 

Het gemeentebestuur blijft de heemkundige kringen ondersteunen en houdt het erfgoed maximaal in 

stand. 
We blijven ons religieus erfgoed inventariseren, behouden en beheren. We zetten in op een 

publieksvriendelijke ontsluiting door bijvoorbeeld Open Kerkendagen, deelname aan Open 

Monumentendag, Erfgoeddag, … 

Ons immaterieel erfgoed willen we sterk promoten. We werken projecten uit die leiden tot de 

instandhouding van deze bijzonderheden. We denken onder meer aan onze dialecten, volksverhalen, 

volksgebruiken en -gewoontes. 
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Mergelgroeven 

Onze mergelgroeven zijn uniek in Vlaanderen. Ze zijn historisch waardevol, doen dienst als 

winterverblijfplaats voor vleermuizen en zijn een toeristische topattractie. Het blijft daarom in ons 

beleid een belangrijke prioriteit. Het gemeentebestuur maakt werk van een onroerend erfgoedrichtplan 

om de toekomst en de stabiliteit van onze unieke mergelgroeven veilig te stellen. Wij willen deze 

groeven ook verder promoten als unieke toeristische troef in Vlaanderen. 

Het ondergronds gangenstelsel in de mergelgroeven (meer dan 200 km lang) en de bovengrondse 

mergelpanden moeten we koesteren en beschermen. We onderzoeken de mogelijkheid om dit zeer 

typische en unieke landschap te laten opnemen op de Vlaamse, Europese en de UNESCO 

Werelderfgoedlijst in samenwerking met de Sint-Pietersberg in Maastricht. 

We willen een grensoverschrijdende samenwerking uitbouwen met betrekking tot de bescherming van 

de cultuurhistorische waarde van de mergelgroeven en handhavingsacties opzetten. 

We onderzoeken de mogelijkheid om het ontstaan en de geschiedenis van onze mergelgroeven weer 

te geven via 3D-projecties in de mergelgroeven. 

Monumenten en landschapszorg 

Het gemeentebestuur wil waardevolle monumenten en landschappen koesteren en beschermen. 

Daarvoor kunnen eigenaars van karaktervolle panden blijven rekenen op een gemeentelijke 

onderhoudspremie. We participeren in de uitwerking van erfgoedrichtplannen voor het behoud van 

onze landschapselementen en onze ondergrondse mergelgroeven.  

Bijzondere aandacht schenken we aan de ‘interbellumwoningen’, dit zijn panden die tussen WO I en 

WO II werden gebouwd. 

We schenken bijzondere aandacht aan de gevolgen van verwering en slijtage van ons mergelerfgoed. 

Kerkfabrieken en erediensten 

Samen met de kerkbesturen en het bisdom werkt het gemeentebestuur een toekomstvisie uit voor het 

religieus patrimonium. We bekijken welke nevenactiviteiten er mogelijk zijn en gaan na op welke 

manier een nevenbestemming of herbestemming kan bijdragen aan de dorpsgemeenschap. We 

denken onder andere aan museumkerken, urnebegraafplaatsen in kerken, … 

Gemeentelijke deskundigen volgen de renovatiedossiers van het religieus erfgoed op samen met de 

kerkfabrieken en houden toezicht op de correcte uitvoering en beheersing van de kosten. 

We willen onze religieuze gebouwen toegankelijker maken voor het publiek, zodat de prachtige 

interieurs van onze kerken en kapellen op elk moment op een veilige manier te bewonderen zijn. 

Begraafplaatsen 

Het gemeentebestuur wil de huidige begraafplaatsen omvormen tot parkbegraafplaatsen met een 

afscheidszone die overdekt is. Zo kunnen mensen waardig afscheid nemen van hun dierbaren. Door 

te vergroenen willen we het onkruid op onze begraafplaatsen tot een minimum herleiden. We maken 

werk van een planmatig onderhoud dat nauwgezet wordt opgevolgd. 

We hebben bijzondere aandacht voor onderhoudsvriendelijk groen op onze begraafplaatsen. We 

zorgen voor een efficiënte onderhoudsplanning en onze medewerkers worden gesensibiliseerd om 

respectvol om te gaan met deze werkplekken en hun bezoekers. 
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RIEMST ALS GEMEENTE WAAR HET GOED IS OM TE 

WONEN EN TE LEVEN  

Het gemeentebestuur wil mensen de ondersteuning bieden die zij nodig hebben en werk maken van 

integrale oplossingen voor vragen die bij de inwoners leven. Investeren in de veerkracht van inwoners, 

netwerken en verenigingen is de leidraad. Dorpen en gemeenschappen verbinden.  Samenwerking is 

onze kracht. 

 

Binnen het domein MENS & WELZIJN (People) willen we sterk doorgroeien in deze legislatuur. 

De SDG's binnen dit domein spreken boekdelen qua belangrijkheid, maar door onze eigenheid en 

focus op gemeenschap en sociale cohesie voegen we er zelf een extra SDG er bij; met name Versterk 

sociaal weefsel. 

De andere 5 SDG's zijn: 

 Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden  

 Beëindig armoede overal en in al haar vormen  

 Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame 

landbouw  

 Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor 

iedereen  

 Bereik gendergelijkheid en empowerment voor iedereen. 

 

 

Versterk 
sociaal 
weefsel

 

Gezin & kinderopvang 

Riemst heeft voor iedereen wat te bieden, ook voor gezinnen, kinderen en jongeren. Het houden en 

aantrekken van jonge gezinnen met kinderen blijft een van de speerpunten van het gemeentelijk 

beleid.  

 

Het Huis van het Kind blijft het gezinsondersteunend samenwerkingsverband bij uitstek. Ouders 

kunnen er terecht voor informatie, advies, opvoedingsondersteuning, ontmoeting en preventieve 

gezondheidszorg. Het gemeentebestuur blijft verder inzetten op nauwe samenwerking tussen de 

verschillende gezinsondersteunende diensten en de bekendmaking ervan bij onze gezinnen. 

We zetten in op een kwaliteitsvolle en veilige opvang waar het welzijn van het kind centraal staat. In 

functie van de vraag sturen wij het aantal opvangplaatsen en de begeleiding bij. 

In elke school (vrij of gemeentelijk) wordt buitenschoolse kinderopvang voorzien of gefaciliteerd. 

Daarbij is er aandacht voor een versterking van het al bestaande aanbod en gaan we na wat we extra 

moeten voorzien om een antwoord te kunnen bieden op de toenemende vragen en verplichtingen met 

betrekking tot personeel, infrastructuur, (spel)materialen, scholing van personeel en bijzondere zorgen 

binnen de verschillende opvanglocaties. 
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Kwaliteitsvol onderwijs 

Om de leefbaarheid van onze dorpen te versterken, blijven we investeren in het behoud van een 

basisschool in elk dorp. Het gemeentebestuur investeert resoluut in de infrastructuur en 

onderwijsmiddelen van elke school, zowel het gemeentelijk als het vrij onderwijs, omdat voor ons elk 

kind gelijk is en de beste onderwijskansen verdient. Daarnaast faciliteren we via ons dienstencentrum 

en het kunstonderwijs een goed uitgebouwd volwassenenonderwijs. 

 

We stimuleren kwaliteitsvol onderwijs via pedagogische trajecten in klassen en door het inzetten op 

maximale leerwinst vanuit de talenten en de interessevelden van onze kinderen. 

We ijveren voor het recht op een vrije keuze voor alle ouders aangaande de levensbeschouwelijke 

begeleiding van hun kinderen. 

We maken werk van een open school. Concreet betekent dit dat we ernaar blijven streven om de 

bestaande schoolinfrastructuur, ongeacht het onderwijsnet, maximaal open te stellen voor de 

dorpsgemeenschap en het verenigingsleven. 

We geven extra aandacht aan het implementeren van lessen Stem & Techniek en stimuleren het 

geven van lessen over klimaat en over de toeristische trekpleisters van onze gemeente. 

Gelijke onderwijskansen 

Voor het gemeentebestuur is elk kind gelijk, ongeacht het onderwijsnet. Om hen maximaal te 

ondersteunen voeren we een netoverschrijdend onderwijsbeleid. Via een flankerend onderwijsbeleid 

worden sociale en andere voordelen toegekend aan alle scholen, ongeacht het onderwijsnet, en 

rekening houdend met de lokale noden en behoeften. 

We hebben oog voor de gevolgen van het M-decreet en nemen maatregelen om dit zo goed mogelijk 

te ondervangen. 

Wij willen de taak- en zorgleerkrachten behouden, zij schenken bijzondere aandacht aan kinderen met 

leerstoornissen zoals dyslexie, autisme, ADHD, …  We houden hierbij rekening met de financiële 

tegemoetkomingen van de overheid. Voor de ouders organiseren we samen met de 

Opvoedingswinkel informatiemomenten, zodat zij leren begrijpen hoe hun kinderen de wereld beleven 

en op welke manier de school daarin begeleiding voorziet. Waar nodig zullen we dit aanbod bijsturen 

en uitbreiden. 

Opvoedingswinkel 

Het gemeentebestuur ondersteunt in nauwe samenwerking met de opvoedingswinkel onze gezinnen.  

Met de Opvoedingswinkel willen we ouders deskundig advies en informatie geven over de begeleiding 

en opvoeding van kinderen en jongeren. 

Via permanent overleg met scholen, Huis van het kind en andere dienstverleningsverstrekkers wordt 

verder gewerkt aan het kenbaar maken van deze ondersteuning. Proactieve vorming en 

informatieverstrekking naar alle gezinnen toe is hierbij een streven.  
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Levenslang leren 

Met het stimuleren van het levenslang leren (voor alle leeftijden) willen wij onze Riemstenaren 

ondersteunen om steeds up-to-date te blijven en mee te zijn met de snelevoluerende 

kennismaatschappij. 

De uitgebreide samenwerking met het volwassenenonderwijs (CVO Voeren) wordt verder gezet en 

waar het kan, uitgebreid. Er worden ook vormingen voor verenigingen aangeboden. 

Bibliotheek De Boekerij 

Het gemeentebestuur heeft het bibliotheekcharter ‘een bib voor iedereen’ ondertekend. Concreet 

engageren wij ons om te blijven investeren in de bibliotheek. We organiseren een laagdrempelige 

bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften. 

De gemeente wil blijvend investeren in de bibliotheekwerking en deze waar nodig optimaliseren of 

versterken. De bibliotheek heeft traditioneel een belangrijke functie op het vlak van informatie en 

kennis, educatie, cultuur, ontspanning en ontmoeting. Ook in de toekomst moet de bibliotheek deze 

rol blijven spelen voor iedereen. Zowel voor kinderen, jongeren, volwassenen en senioren als voor 

minder mobiele personen en mensen uit zgn. kwetsbare doelgroepen. De bibliotheek zal ook moeten 

inspelen op de digitalisering en informatisering van de maatschappij door toegang te bieden tot 

digitale informatie.  

Dit houdt in:  

- We bouwen de bibliotheek verder uit als centrum voor informatie en kennis, educatie, cultuur, 

ontspanning en ontmoeting op maat van alle gebruikers. 

- We bieden aangepaste collecties op maat van bepaalde doelgroepen aan met het oog op het 

stimuleren van leesbevordering en leesplezier en bieden nieuwe media en digitale informatie 

aan om e-inclusie te bevorderen bij gebruikers en doelgroepen. 

- We organiseren activiteiten in het kader van leesbevordering, cultuureducatie en 

bibliotheekpromotie, alleen of in samenwerking met andere actoren. 

- We werken samen met het basisonderwijs en met de Culturodroom, met het oog op 

leesbevordering en bibliotheekpromotie bij kinderen. 

- We bieden een kwalitatief hoogstaande maar klantvriendelijke en laagdrempelige 

dienstverlening aan. 

Kindvriendelijk Riemst 

Riemst mag zich de komende zes jaar kindvriendelijke gemeente noemen. Het gemeentebestuur 

engageert zich om het internationale kinderrechtenverdrag actief toe te passen in alle 

beleidsdomeinen die invloed hebben op kinderen en jongeren. We versterken het aanbod en 

investeren in een modern jeugdbeleid. 

 

We stimuleren en ondersteunen inspraak en participatie bij jongeren. We betrekken kinderen en 

jongeren bij projecten en de dagelijkse werking van het gemeentebestuur. Niet enkel binnen het 

jeugdbeleid, maar ook in domeinen als mobiliteit, onderwijs, welzijn, vrije tijd of bij projecten rond de 

inrichting van de openbare ruimte doen we de kindvriendelijkheidstoets. Riemst draagt sinds 2018 het 

label ‘Kindvriendelijke gemeente’, de aanbevelingen zijn voor ons een leidraad doorheen het hele 

gemeentelijke beleid. 
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Wij vinden een jongerenwerker die zich onder onze jongen begeeft belangrijk. De jongerenwerker 

gaat in dialoog met kinderen en jongeren op hangplekken, aan bushaltes, langs de straat, … Zo kan 

de jongerenwerker via informele contacten de noden en behoeften van jongeren detecteren en is de 

jongerenwerker een bruggenbouwer tussen de jongeren en de buurt waar zij hun vrije tijd 

doorbrengen. 

De dienst Jeugd vormen we om tot een open huis, waarbij we trachten zo laagdrempelig mogelijk te 

werken en zorgen voor een toegankelijk karakter. We blijven de communicatiemanieren onderzoeken 

en verbeteren.  

We organiseren preventie-acties voor kinderen en jongeren. 

We blijven jeugdverenigingen logistiek en inhoudelijk ondersteunen, zodat zij hun doelstellingen 

kunnen verwezenlijken. 

We willen de verschillende speelplekken verbinden, waarbij trage wegen, fietspaden en 

ruilverkavelingswegen maximaal benut worden. 

Kinderen en jongeren hebben het recht om te spelen en we blijven investeren in speel- en 

ontmoetingsplekken in verschillende dorpen. Wij erkennen en aanvaarden het rondhangen als 

vrijetijdsactiviteit om het sociaal contact tussen jongeren te bevorderen. 

We organiseren culturele activiteiten voor kinderen en jongeren in de verschillende dorpskernen, maar 

ook binnen de schoolwerking.  

De Culturodroom organiseert ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten waaraan jongeren op een 

laagdrempelige manier kunnen deelnemen en die aansluiten bij hun leefwereld. Het blijft de ambitie 

om culturele activiteiten voor kinderen en jongeren te organiseren gespreid over alle deelgemeenten. 

We willen de Culturodroom verder uitbouwen door samenwerkingsverbanden op te zetten met de 

verenigingen in onze dorpen. 

De repetitieruimte in het voormalige jeugdhuis aan de Kerkstraat in Zichen blijven we ter beschikking 

stellen van jongerenbands. 

We organiseren initiatieven die jongeren stimuleren om andere landen en culturen te leren kennen.  

We blijven inzetten op een gevarieerd en uitgebreid aanbod van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en 

jongeren, waarbij we aandacht hebben voor de verschillende leeftijdscategorieën.  

Preventieve gezondheidszorg  

Investeren in een integrale preventieve gezondheidsaanpak loont. Voorkomen is veel beter dan 

genezen waardoor wij sterk inzetten op een geïntegreerde aanpak van de preventieve 

gezondheidszorg binnen onze gemeente. Overleg tussen de diverse zorgverstrekkers en -diensten 

intern en extern is hierin een meerwaarde. 

 

Het lokaal gezondheidsoverleg (LOGO) geven we alle kansen, waarbij er een toenemende focus op 

algemene preventie wordt gelegd. 

De hervorming van de eerstelijnszorg ondersteunen we en zien we als een opportuniteit in de verdere 

ondersteuning van de preventieve gezondheidszorg. 
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Gezonde en duurzame voeding voor iedereen 

Als gemeente vinden we het belangrijk dat onze inwoners gestimuleerd worden tot gezond eten. 

Daarnaast promoten wij gezonde eetgewoonten via infoavonden en verscheidene acties op school. 

Doordat we een goed uitgebouwde land- en tuinbouwsector hebben, is het stimuleren van een korte 

keten van gezonde voeding een aandachtspunt.  

Ook de samentuintjes en goede kwaliteitsproducten in onze voedselbank ondersteunen de focus op 

gezonde en biologische voeding en maakt deze toegankelijk voor iedereen.  

Gezellig samenzijn in onze dorpsrestaurants  

Het project 'dorpsrestaurants' is in de voorbije jaren uitgegroeid tot een succesverhaal, waarvan 

steeds meer inwoners gebruik maken.  

De hoofddoelstelling om een gezonde maaltijd aan te bieden tegen een betaalbare prijs dicht in de 

buurt zorgt ervoor dat de sociale cohesie in onze dorpen verder gestimuleerd wordt en dat hierbij 

tevens vereenzaming tegen gegaan wordt. Deze projecten blijven we steunen en uitbreiden indien 

nodig. 

Iedereen in beweging 

Het gemeentebestuur wil meer Riemstenaren aan het sporten of bewegen krijgen. En die gewoonte 

willen we van jongs af aan starten en stimuleren. Daarom onderzoeken we om in onze buitenschoolse 

kinderopvang een uur naschoolse sport te organiseren. Over de verschillende diensten heen, werken 

we aan nieuwe activiteiten en evenementen die grotere doelgroepen bereiken.  

Voor alle leeftijden en alle doelgroepen willen we een gevarieerd en uitgebreid aanbod aanbieden, 

waarbij we ook inspelen op de nieuwe trends. 

We willen het sportaanbod beter communiceren en in beeld brengen om zo te zorgen dat doelgerichte 

informatie de juiste mensen bereikt en meer mensen aanzet tot bewegen. 

We betrekken in onze initiatieven ook de dorpsgemeenschappen, samen met de scholen en 

verenigingen. De gemeentelijke infokanalen berichten regelmatig over gezondheidsinitiatieven, 

preventief vaccineren, aanzetten tot bewegen, gezond eten, bevolkingsonderzoeken rond kanker, … 

We willen de eigenwaarde van gepeste kinderen verbeteren door hen te betrekken in de 

sportvereniging en zo hun fysieke en mentale weerbaarheid te verhogen. 

Onze scholen ondersteunen het kenbaar maken van het sport en bewegingsaanbod bij kinderen en 

ouders via gerichte acties. 

Sporten en sportverenigingen 

We stimuleren een goede samenwerking tussen de vertegenwoordigers van de sportverenigingen en 

de Sportraad. Samen gaan zij op zoek naar de specifieke behoeften en spelen hierop in met nieuwe 

initiatieven. Zo willen we tot een concreet uitgewerkt sportbeleidsplan te komen. 

Indien budgettair haalbaar willen we, waar deze mogelijkheid zich voordoet, 

sportgronden/recreatiegronden aankopen. 

We willen de sportinfrastructuur van de scholen meer openstellen voor organisaties en verengingen 

die een – al dan niet recreatief – sportaanbod organiseren. En andersom willen we ook een aanbod 
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uitwerken voor scholen, jeugd- en muziekverenigingen waarbij zij gebruik kunnen maken van de 

accommodaties van onze sportclubs. 

We streven naar kwalitatieve sportinfrastructuur en we willen onze sportclubs blijven ondersteunen. 

De verschillende toelagen zijn hier een goed voorbeeld van (infrastructuurtoelage, opleidingstoelage, 

medische hulpposttoelage, topsporttoelage, specifieke jeugd- en seniorentoelage…). Ook willen wij 

onze clubs ondersteunen door gerichte promotieacties te organiseren, die gericht zijn naar alle 

Riemster sportclubs. Deze acties kunnen de bevordering van sporten in ’t algemeen en de 

doorstroming van jongeren en volwassenen naar onze sportclubs bevorderen.  

We organiseren een wandelhappening (herfst) en fotozoektocht met de fiets (zomermaanden). 

We betrekken in deze initiatieven ook de dorpsgemeenschappen, de scholen en verenigingen. 

We willen sportlessen organiseren waarbij zowel de kinderen als hun ouders gelijktijdig de 

mogelijkheid hebben om te sporten, een gezond alternatief voor het wachten aan de zijlijn. 

We streven naar een evenwicht tussen sport en natuur. 

Onze scholen promoten de doorstroming naar de sportverenigingen en zetten kinderen aan tot 

sporten en bewegen.  Dit in samenwerking met de dienst Sport en de lokale sportverenigingen. We 

willen recreatieterreinen in elk dorp garanderen. 

Alcohol & drugspreventie 

Als gemeente ondersteunen we de werking van het Centrum van alcohol- en drugspreventie (CAD). 

We leggen hierbij maximaal accent op het preventieve luik en de focus op het voorkomen dat men 

start met bepaalde verslavende middelen (jongeren en anderen). Bijvoorbeeld in het mega-project 

stimuleren we de zelfredzaamheid van onze lagere schoolkinderen. 

Sociaal-cultureel werk 

Het verenigingsleven verbindt de mensen in onze dorpen, daarom blijven wij hen ten volle 

ondersteunen. Zaal ’t Paenhuys bouwen we verder uit tot een centrale, goed uitgeruste en 

multifunctionele zaal voor al onze verenigingen. 
 

De gemeente stimuleert kunst- en cultuureducatie. 

We willen samenwerking tussen de verenigingen en het gemeentebestuur bevorderen en faciliteren 

om zo de gemeenschapsvorming en cultuurspreiding te stimuleren. 

De samenwerking met de Academie Voeren-Riemst willen we versterken, om zo het aanbod in onze 

gemeente verder uit te breiden. We moedigen opleidingsprogramma’s voor niet-professionele 

kunstbeoefening in het kunstonderwijs aan. 

Senioren 

Het aantal 65-plussers zal met dertig procent stijgen, van 3.120 inwoners in 2017 naar 4.043 in 2030. 

Dat is een kwart van alle Riemstenaren. Het gemeentebestuur wil dat elke Riemstenaar levenslang 

thuis kan wonen. Vanuit die visie wordt het woon- en welzijnsbeleid nog verfijnd. 
Na de realisatie van de laatste fase van Woonzorgcentrum Eyckendael willen we blijven lobbyen voor 

extra rusthuisbedden in Riemst zodat onze woonzorgcentra klaar zijn om de vergrijzingsgolf in onze 

gemeente op te vangen. 
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We willen de mogelijkheid onderzoeken om tijdelijke nachtopvang voor senioren te organiseren in 

Riemst in aanvulling op de mogelijkheid tot dagopvang. 

We ijveren binnen de woonzorgcentra dat er ook specifieke zorg en opvang is voor de groep 

bewoners met dementieproblemen.  

Welzijn en Sociaal Huis 

Het gemeentebestuur wil op het vlak van sociaal beleid een voortrekkersrol opnemen. Participatie van 

kansengroepen, preventieve gezondheidszorg en senioren zijn daarin de belangrijkste doelstellingen. 

Armoedebestrijding maakt een wezenlijk onderdeel uit van het lokaal sociaal beleid.  We willen via een 

inclusief en integraal beleid de (kinder)armoede bestrijden waarbij de regierol wordt opgenomen door 

het gemeentebestuur. De visie en basisprincipes van het lokaal armoedebeleid worden uitgedragen 

naar alle gemeentelijke diensten. 

Vanaf 2019 integreert het Sociaal Huis in het gemeentebestuur.  

Het Sociaal Huis zal meer en meer accent leggen op een actieve opsporings-  en begeleiding van 

sociale problematieken (collectief en/of individueel). Door een proactieve en regienemende rol willen 

wij alle Riemstenaren maximaal ondersteunen in hun ontplooiingskansen en zelfredzame 

(welvaart/welzijns) ontwikkeling. 

We willen het project ‘Ouderenwijzer’, dat senioren proactief informeert over alle tegemoetkomingen 

waarop zij recht hebben, uitbreiden naar alle Riemstenaren, zodat zij via de 'rechtenverkenner' zelf, of 

met onze hulp, alle premies ontvangen waar ze recht op hebben. 

Ondersteuning inzake (gezins-)inkomens 

Als gemeente streven we er naar dat elk gezin in staat is om de eindjes aan elkaar te rijgen. Indien 

hier mogelijkheden en/of problemen opduiken, staan wij klaar om te begeleiden opdat iedereen een 

menswaardig bestaan kan leiden. 

 

We ondersteunen via diverse methodieken en diensten zoals budgetbeheer, budgetbegeleiding, 

leefloon en of financiële steun. Binnen de wettelijke voorwaarden worden deze rechten onderzocht en 

toegekend. 

Naast de focus op de acute dienstverlening, is het belangrijk dat we de mensen begeleiden tot op het 

niveau dat zij (weer) zelfstandig en langdurig hun eigen financieel beheer in orde hebben. Dit gebeurt 

onder andere door groepswerking, opvolgingsgesprekken, enz. Het maximaal aanleren van 

zoekmethodes naar bijvoorbeeld studiebeurzen, sociale leningen, afbetalingsmogelijkheden,… vormt 

hierin een belangrijk onderdeel.  
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Ondersteuning inzake betaalbaar wonen 

Inzake betaalbaarheid van de huurmarkt blijven wij samenwerken met het intergemeentelijk 

verhuurkantoor Houtvast. Het SVK sluit overeenkomsten met private huiseigenaars waarbij deze 

inkomenszekerheid hebben. Zo komen er een groeiend aantal goede huurwoningen op de woonmarkt 

tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid voor de (sociale) huurders. 

We streven er naar om een maximaal aantal sociale woningen te realiseren in samenwerking met de 

sociale huurwoningen en gekoppeld aan het sociaal objectief opgelegd door Vlaanderen.  

Ondersteuning inzake betaalbare energievoorziening voor gezinnen 

Betaalbaar en duurzaam wonen stimuleren we via het intergemeentelijk samenwerkingsverband 

STEBO. Deze dienstverlening richt zich tot het begeleiden in de zoektocht naar premies voor het 

duurzaam maken (energiezuinig en/of isoleren) van de woning.  

 

Voor bewoners die moeilijkheden ondervinden inzake het betalen van hun energiekosten bieden wij 

diverse ondersteunende diensten aan zoals bijvoorbeeld de verwarmingstoelage, de budgetmeter op 

basis van een minimumtarief, enz... 

Personen met een beperking, toegankelijkheid en gelijke kansen 

Het gemeentebestuur streeft naar een maximale inclusie van personen met een beperking.  
Riemst uitbouwen tot een gemeente waarin iedereen op een gelijkwaardige wijze kan deelnemen aan 

het maatschappelijk leven is een beleidsdoelstelling. 

Op het vlak van toegankelijkheid werken we hiervoor samen met Inter en onze plaatselijke actoren, 

want werken aan toegankelijkheid doe je samen. 

Bij aanpassingen aan openbare gebouwen of het openbaar domein dient een toegankelijkheidstoets 

een reflex te worden en worden de plannen waar nodig bijgestuurd. Dit wordt niet enkel planmatig 

vastgelegd, maar ook strikt opgevolgd bij oplevering. 

Het openbaar domein maximaal toegankelijk maken door het voorkomen en opheffen van 

verkeersonveilige situaties. Bijzondere aandacht wordt hierbij geschonken aan 

voetgangersoversteekplaatsen, fietsroutes, toegankelijke bushaltes en vlot berijdbare stoepen. 

Het gemeentebestuur engageert zich om initiatieven te ondersteunen en te promoten die 

georganiseerd worden ten voordele van personen met een beperking. Bij het organiseren van 

activiteiten houden we rekening met mensen met een beperking en betrekken we hen optimaal bij 

allerhande activiteiten zoals…de seniorendansnamiddag, buitenschoolse kinderopvang, het 

speelplein, … Bijzondere aandacht geven we aan jongeren met een beperking. We werken aan een 

toegankelijk vrije tijdsaanbod in of buiten onze gemeente.We behouden een nauwe samenwerking 

met Tevona Oostheuvel. We werken mee aan tewerkstellingsmogelijkheden voor kansengroepen. We 

streven naar een autismevriendelijke gemeente, met een autismevriendelijk gemeentehuis en 

bibliotheek.  
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Gendergelijkheid 

We streven naar gelijke kansen en rechten voor holebi’s en gendervariante personen en dulden 

bijgevolg geen discriminatie van wie dan ook. Dit willen we duidelijk maken via  

bewustmakingscampagnes gericht op het afbouwen van vooroordelen, via aandacht voor diversiteit 

en door krachtig op te treden tegen agressoren. We stellen een leeslijst op voor de scholen en 

leerkrachten, waarin boeken opgenomen worden omtrent seksuele- en genderdiversiteit. 

Riemst vrijwilligt 

Engagement is een belangrijk element in onze warme gemeenschap. Veel van onze Riemstenaren 

zetten zich vrijwillig in voor anderen. Vanuit de gemeente willen wij dan ook het vrijwilligerswerk op 

diverse domeinen ondersteunen en stimuleren. 

De organisatie van het vrijwilligersplatform maakt het mogelijk dat we een goede afstemming maken 

tussen de vraag en het aanbod. Naast een efficiënte organisatie zorgt het vrijwilligersplatform voor 

een veilig juridisch kader voor al onze vrijwilligers en de verenigingen.  

Door het opnemen van de regierol als gemeente investeren we in een goede uitbouw van het 

vrijwilligerswerk.  

Ook het gemeentebestuur stelt zich zelf open voor vrijwilligers. Vanaf nu zal men zich als vrijwilliger 

ook kunnen aanmelden om mee te helpen op een aantal maatschappelijke domeinen of projecten 

waar de gemeente op actief is.  

De gemeentelijke diensten zullen makkelijk op zoek kunnen gaan naar de juiste vrijwilliger voor de 

juiste taak gecentraliseerd via www.riemstvrijwilligt.be. 

De gemeente ondersteunt daarnaast de bestaande verenigingen omtrent alles wat te maken heeft met 

vrijwilligerswerk. We werken hiervoor samen met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligers. 

We organiseren ook jaarlijkse opleidingen rond vrijwilligerswerking en informatie voor verenigingen. 

Deze opleidingen worden telkens georganiseerd i.s.m. met Vormingplus Limburg. 

Ook door het tweejaarlijks Vrijwilligersfeest te behouden, willen we onze vrijwilligers blijven 

ondersteunen en aanmoedigen om hun werk verder te zetten.  

 

Samen tegen eenzaamheid 

Samen strijden tegen eenzaamheid doen we op veel terreinen. Heel wat diensten en activiteiten in de 

gemeente hebben als (bijkomend) doel mensen maximaal samen te brengen en bij de gemeenschap 

te houden. 

Ook als onze inwoners een jaartje ouder worden en minder mobiel, voorkomen we dat de fysieke 

barrières maximaal weggenomen worden. Dit gebeurt onder andere met onze minder 

mobielencentrale waarbij een team van vrijwilligers instaat voor het vervoer van en naar diverse 

activiteiten of instanties. 

Ons verenigingsleven en de ondersteuning via diverse kanalen door de gemeente werkt ook 

preventief ten aanzien van eenzaamheid. 

Eenzaamheid bij jongeren wordt voornamelijk tegen gegaan via onze (jeugd)verenigingen. 
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Dienstencentrum verbindt  

Als gemeente bouwen we ons dienstencentrum uit als plaats voor ontmoeting, informatie, recreatie, 

vorming en dienstverlening. 

Binnen ons dienstencentrum richten we ons niet uitsluitend op senioren. Het is een ontmoetingsplek 

voor alle leeftijden. De koppeling met het Paenhuys (met haar diverse culturele activiteiten) zorgt er 

voor dat er een breed publiek kan aangesproken worden. 
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RIEMST ALS VEILIGE GEMEENTE 

Inwoners willen zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Kleine irritaties zoals stoepparkeren en 

zwerfvuil, maar ook hardrijders en criminaliteit geven inwoners een onveilig gevoel. Dit vraagt om 

ogen en oren in de dorpen, onder meer van buurtbewoners, politie, beleidsmakers en medewerkers. 

De afgelopen jaren heeft het gemeentebestuur hard ingezet op het verbeteren van de mobiliteit en 

verkeersveiligheid.  

 

Dit domein behandelt aldus doelstelling 16 van de duurzame ontwikkelingsdoelen, met name; 

 

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, 

verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, 

verantwoordelijke en open instellingen. 

 

 

Een geïntegreerd veiligheidsbeleid 

Op basis van het nationaal veiligheidsplan en de lokale en grensoverschrijdende behoeften en noden 

wordt een nieuw, zonaal veiligheidsplan opgemaakt dat de leidraad is voor onze politiezone Bilzen-

Hoeselt-Riemst. Daarbij zijn verkeersveiligheid, drugsproblematiek, diefstallen en huiselijk geweld 

belangrijke aandachtspunten. 

Wij zijn geen voorstander van een fusie van onze politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst met een andere 

politiezone. Door schaalvergroting verdwijnt waarschijnlijk de nabijheid van de politie, en dat willen we 

in onze landelijke en uitgestrekte gemeente voorkomen. Wij zien meer troeven in 

samenwerkingsverbanden met andere politiezones om middelen en mensen uit te wisselen, zoals we 

dat nu al met de Politie Voeren doen. 

Het gemeentebestuur wil de wijkagent meer in de dorpen, tussen de mensen. Veiligheid begint in de 

wijk. In het gemeentehuis van Riemst blijft een wijkkantoor van de lokale politie voor onze inwoners. 

De wijkpolitie is er tijdens de openingsuren van het gemeentehuis bereikbaar. De wijkagent promoten 

we in elk dorp als eerste aanspreekpunt bij problemen en conflicten.  

De wijkagent geeft ook meldingen door van gebreken op het openbaar domein. 

Inbraken voorkomen en de pakkans van dievenbendes en criminelen vergroten is voor ons een 

prioriteit. We nemen een voortrekkersrol op in de bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit. 

Via de app ‘Buurtpreventie 24’ waken inwoners over hun leefomgeving. Op die manier kan de politie 

efficiënter ingrijpen en wordt de pakkans om inbrekers te vatten verhoogd. 

Verkeersveiligheid vraagt ook handhaving. Van wijkagenten en interventieploegen wordt verwacht dat 

zij sensibiliseren en verbaliseren bij overtredingen, de dienst Mobiliteit is hierin een partner. Waar 

nodig worden infrastructurele ingrepen uitgevoerd in overleg met de gemeentelijke dienst Mobiliteit en 

de verkeerscommissie. De politie en gemeente geven extra aandacht aan de zwakke weggebruiker, 

foutparkeerders en hardrijders worden daarom aangepakt. 

We willen een voortrekkersrol opnemen in de grensoverschrijdende bestuurlijke en integrale aanpak 

van georganiseerde criminaliteit. Riemst ligt in het hart van de Euregio Maas-Rijn, maar is daardoor 

ook extra gevoelig aan de waterbedeffecten van de criminaliteitsbestrijding in Wallonië, Nederland en 
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Duitsland. Er wordt op regelmatige basis overlegd met onze buurgemeenten over problemen en 

opportuniteiten op het vlak van grensoverschrijdende veiligheid. 

We hebben bijzondere aandacht voor mogelijke criminele netwerken zoals drugshandel, hennepteelt 

en drugslaboratoria, illegale prostitutie, malafide bedrijven en horeca, mensenhandel, vastgoedfraude 

en witwaspraktijken.  We nemen daarom deel aan projecten om de bestuurlijke aanpak nog te 

vergroten. 

De slimme camera’s met nummerplaatherkenning (ANPR) die werden geplaatst op onze invalswegen 

verhogen de veiligheid in onze gemeente.  In een oogwenk weet de camera of een auto geseind of 

gestolen is, of rondrijdt zonder verzekering. Om de pakkans te verhogen wordt de uitbreiding en het 

gebruik van het ANPR-cameranetwerk op de aangrenzende gemeenten en provincies afgestemd. 

In de Lokale Integrale Veiligheidscel – LIVC - waken de gemeentelijke diensten samen met de politie 

over mogelijke gevallen van radicalisering. 

Riemst maakt deel uit van de brandweerzone Oost-Limburg. Wij blijven waken over het efficiënt 

gebruik van middelen en personeel. 

Voor de brandweer is het onze ambitie om nog meer woningen in Riemst te voorzien van rookmelders 

en een branddeken. We onderzoeken de mogelijkheid van groepsaankopen, zodat deze producten 

aan een democratische prijs gekocht kunnen worden. 

In een noodsituatie telt elke minuut.  Binnen de brandweerzone wordt de bouw van een nieuwe 

kazerne in Bilzen/Hoeselt onderzocht. Wij pleiten voor een locatie die dichter bij Riemst ligt of een 

voorpost van de brandweer die centraal vanuit onze gemeente kan uitrukken. 

Samen met de Centra voor Alcohol –en andere Drugsproblemen (CAD) willen we campagnes 

opzetten om druggebruik te ontraden. 

 

Verkeersveiligheid en mobiliteit 

Onze dorpskernen willen we voor iedereen vlot bereikbaar en toegankelijk houden. 

We leggen fietsstraten aan rond onze dorpsscholen: de fiets krijgt er absolute voorrang. We zetten in 

op een duurzame mobiliteit en blijven bij de Vlaamse overheid ijveren voor een veilige herinrichting 

van de gewestwegen die onze gemeente doorkruisen. Zwaar transport hoort niet thuis in een 

schoolomgeving. We bekijken voor elke school de mogelijkheid om een tonnagebeperking in te 

voeren. 

De fiets is het vervoersmiddel bij uitstek in onze deelgemeenten. Snel, geen parkeerproblemen en 

gezond. Wij willen dit stimuleren door de aanleg van fietsstraten in de schoolomgevingen, waarbij de 

fiets altijd voorrang heeft op het gemotoriseerd verkeer. Wij willen het bovenlokaal fietsroutenetwerk 

uitbreiden in samenwerking met de bevoegde overheden. Het gaat hier over functionele 

fietsverplaatsingen: werk, school, winkelen, ...In dit concept worden de belangrijkste kernen en 

attractiepolen met elkaar verbonden. 

Wij willen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse Overheid blijven aandringen 

om de weginfrastructuur in eigendom van de Vlaamse overheid te verbeteren, om zo de 

verkeersveiligheid te verhogen en de doorstroming op de gewestwegen te bevorderen. 

De politie speelt een prominente rol in de handhaving van het verkeersbeleid: uitvoeren van 

snelheidscontroles, aanpak van alcohol en drugs in het verkeer, toezicht in schoolomgevingen,  

chauffeurs bewust maken van de gevaren van stoepparkeren,… 

Wij willen onze inwoners en bezoekers aanmanen om de snelheid te respecteren en niet op de 

stoepen te parkeren. 
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RIEMST WERKT SAMEN 

Last but not least is er SDG nummer 17. Deze doelstelling is enerzijds faciliterend (zowel naar burgers 

als naar de organisatie zelf toe), maar anderzijds maakt het ook de cirkel rondt. Samenwerken en 

partnerschapgewijs doelen aanpakken en realiseren is de enige duurzame weg tot succes. Alleen 

komen we niet ver, dus kiest Riemst expliciet voor de integrale samenwerkende aanpak. 

 

Doelstelling 17; Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap 

voor duurzame ontwikkeling, is ook voor ons een logische opstap tot succes. 

 

We waken over stabiele gemeentefinanciën en zoeken naar samenwerkingsverbanden die onze 

gemeente versterken. De gemeentelijke dienstverlening is flexibel en modern. Wij zorgen samen met 

u voor morgen. 

 

Burgerzaken en bevolking 

Het gemeentebestuur gaat voluit voor een toegankelijke dienstverlening op zoveel mogelijk 

verschillende manieren. Zo kunnen inwoners zelf bepalen op welke manier ze hun administratieve 

zaken willen regelen.  

 

De dienst Burgerzaken is de gemeentelijke dienst waar elke Riemstenaar meermaals op bezoek komt. 

We streven hier naar de meest efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij de Riemstenaar 

centraal staat. 

We spelen in op nieuwe tendensen voor Burgerzaken en gaan zoveel mogelijk digitaal. 

Financiën 

Het gemeentebestuur voert een doordacht en financieel verantwoord beleid.  

We willen het budget beheren als een goede huisvader. Duurzaam, zorgzaam en verantwoordelijk 

omgaan met de gemeentegelden en weldoordachte keuzes maken op basis van de financiële 

mogelijkheden, prioriteiten en bestuurlijke visie.  

Bij investeringen zullen we, waar nodig, de rentabiliteit berekenen: wat kost het als de gemeentelijke 

diensten het zelf doen en wat is de kostprijs als dit door externen wordt uitgevoerd.  

We willen nagaan hoe we opnieuw de belastingen kunnen verlagen zonder te raken aan onze 

dienstverlening en anderzijds iedere belasting toetsen op haar rechtvaardigheidsgehalte, efficiëntie en 

gezinsvriendelijkheid. Waar mogelijk doen we de singletoets.  

We pleiten bij Vlaanderen nog steeds voor een eerlijkere verdeling van het gemeentefonds. De 34 

centrumsteden en 10 kustgemeenten worden hierin systematisch bevooroordeeld. De gehanteerde 

verdelingswijze is achterhaald en berust niet op actuele, objectieve maatstaven. Als Vlaanderen wilt 

dat wij een landelijke- en plattelandsgemeente blijven, waardoor we beperkt zijn in onze ruimtelijke 

planning, dan verwachten we hiervoor ook een vergoeding.  Het totale budget van het gemeentefonds 
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bedraagt ongeveer 2.4 miljard euro, waarvan Riemst 3.8 miljoen euro, of 232 euro per inwoner, krijgt. 

Ter vergelijking: steden als Gent, Antwerpen, Aalst of Hasselt ontvangen respectievelijk 1.257 euro, 

1.233 euro, 420 euro en 426 euro per inwoner. 

Wij zijn geen voorstander van gemeentefusies, maar wel een voortrekker van 

samenwerkingsverbanden tussen naburige steden en gemeenten. Samenwerkingsverbanden met 

andere gemeenten en besturen moeten ertoe leiden dat we een maximale kostenefficiëntie nastreven 

en we willen de beleids- en beheercyclus nog meer inschakelen als beleidsinstrument. 

We willen een intern controlesysteem binnen het gemeentebestuur uitwerken om de efficiëntie van de 

processen te verbeteren. 

Hedendaagse technologieën willen we maximaal benutten om het financieel beheer te automatiseren 

en verbeteren. 

De integratie van het Sociaal Huis in de gemeente moet op financieel vlak transparantie bieden en 

nieuwe kansen aanreiken. 

Aankoopbeleid 

We voeren een neutraal en zuinig aankoopbeleid waarbij bedrijven uit Riemst maximaal de kans 

krijgen om deel te nemen aan prijsvragen en openbare aanbestedingen. 

In ons aankoopbeleid streven we naar de beste kwaliteit tegen de beste prijs, rekening houdend met 

de wet op de overheidsopdrachten. 

Opzetten van samenwerkingsverbanden om groepsaankopen te doen en hoeveelheidskortingen te 

bekomen. 

Behoorlijk bestuur en personeelsbeleid 

De integratie van het Sociaal Huis in de gemeente moet leiden tot een betere en kwalitatievere 

dienstverlening. Deze intergratie is een belangrijke uitdaging voor de volgende beleidsperiode. Het is 

een kans om de gemeentelijke kerntaken opnieuw te toetsen aan hun efficiëntie en effectiviteit en 

meer aandacht te geven aan de mensgerichte materies. 

We streven naar klantvriendelijk personeel en een optimale bereikbaarheid van de gemeentelijke 

diensten, onze dienstverlening moet groot zijn in kleine dingen. We verwachten openheid en loyaliteit 

volgens de afspraken in de deontologische code, zowel tussen burgers, medewerkers als beleid. 

Een goed personeelsbeheer draagt zorg voor ons menselijk kapitaal. Dit zorgt voor gemotiveerde 

medewerkers die zich graag inzetten voor een klantgerichte en efficiënte dienstverlening. 

Wij streven bijgevolg naar een objectief en kwalitatief rekruteringsbeleid om zo de juiste persoon op de 

juiste stoel te krijgen, maar eveneens creëren we doorstroomkansen binnen de eigen organisatie. Het 

is onze ambitie om een evenwicht te faciliteren tussen werk en privéleven en in te zetten op een goed 

vormingsbeleid met oog op competentieversterking en ontwikkeling van talenten.  

In het Comité Preventie en Bescherming op het Werk is er bijzondere aandacht voor het welzijn, de 

veiligheid en gezondheid van het gemeentepersoneel. 

We willen samenwerkingsverbanden opzetten met andere overheden en partners.  

In Riemst hebben we al expertise opgebouwd inzake samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld 

Bilzen, Tongeren en Maastricht. Binnen de brandweerzone werken we bovenlokaal samen met de 

gemeenten uit Oost-Limburg. De politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft samenwerkingsakkoorden 

met politie Voeren. We blijven ijveren voor meer samenwerking en zijn geen voorstander van een 

fusie met andere gemeenten omdat we de eigenheid van onze gemeente heel belangrijk vinden en 

niet onmiddellijk voordelen zien bij een fusie als je goed kan samenwerken. 
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Kwaliteitszorg en organisatiebeheersing 

We blijven investeren in een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening en moedigen 

verbeterprocessen aan om tot een cyclus van organisatieverbetering te komen. 

We ontwikkelen een kwaliteitsmanagementsysteem van A tot Z op maat van de gemeente binnen de 

kwaliteitscirkels van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en volgens de leidraad van 

Audit Vlaanderen. 

 

Informatisering en digitalisering 

De gemeente Riemst sluit aan op de informatiesamenleving. Het gemeentebestuur wil werken aan 

een digitale overheid die de privacy en informatieveiligheid beschermt. 

Informatisering moet leiden tot een betere dienstverlening voor burgers en personeel. 

Efficiënte en goed werkende ICT-infrastructuur met de nieuwste technieken zorgt voor een goede en 

snelle werking van de gemeentelijke organisatie. 

De inzet van een goede ICT-infrastructuur moet leiden tot een papierloze organisatie. We willen 

dossiers op papier vervangen door digitale dossiers. 

We volgen het S-Lim verhaal kort op en bekijken welke projecten relevant zijn voor Riemst. 

De moderne technologie maximaal benutten en samen met andere gemeenten proefprojecten 

opstarten op het vlak van mobiliteit, veiligheid, economie, woonkernen, toerisme, zorg, wendbaar 

bestuur en ecologie, waarbij quick wins kunnen worden gerealiseerd voor een efficiëntere werking. 

Communicatie 

Het gemeentebestuur wil werk maken van doordachte en publieksgerichte communicatie via zoveel 

mogelijk kanalen. Er wordt meer dan ooit werk gemaakt van bijkomende gerichte communicatie naar 

specifieke doelgroepen. Er is extra aandacht voor bewonersparticipatie. En ook binnen de eigen 

organisatie wordt er werk gemaakt van een goede interne communicatie met het oog op de integratie 

van het Sociaal Huis in de gemeente. 

 

We informeren burgers maximaal, objectief en correct over de werking van het gemeentebestuur. 

Hierbij hebben we aandacht voor inclusieve communicatie: iedereen hoort onze communicatie te 

begrijpen. Dat betekent dat we de inhoud, kanalen en vormgeving zo ontwikkelen dat niemand uit de 

boot valt. We hebben hierbij extra aandacht voor zwakkere doelgroepen, zijnde kinderen, mensen met 

een beperking, mensen in armoede of anderstaligen.  

We streven naar een 360-graden communicatiebenadering. Voorop staat het laagdrempelige bereik. 

We zetten in op een brede mix aan communicatiekanalen om zo elke doelgroep maximaal te bereiken. 

Centraal staat de gemeentelijke website die ondersteund wordt door het maandelijkse informatieblad 

dat huis-aan-huis wordt verdeeld, het gebruik van sociale media, en aanvullend, themagerichte 

brieven, flyers en brochures. Deze worden hetzij op papier, hetzij digitaal verspreid.   

Het gemeentelijk beleid streeft de inzet van de beste en meest moderne communicatiemiddelen na en 

heeft hierbij bijzondere aandacht voor de digitalisering.  De dienst communicatie zorgt ervoor steeds 

up to date te blijven met de trends op de markt en toetst de nieuwe ontwikkelingen af met de 

mogelijkheden binnen de organisatie. Ook binnen de organisatie zelf streven we een vlotte 

doorstroom van informatie tussen de diensten onderling na. Hoe vlotter die doorstroom, hoe beter ook 

de externe communicatie.  
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We voeren een actieve communicatie met de lokale media om de eigen gemeentelijke communicatie 

te versterken. We onderhouden de banden met de media, zodat we kunnen steunen op een breed 

netwerk. Ook in crisissituaties blijven we onze basiswaarden hanteren, namelijk open, correct, 

respectvol en op een moderne manier communiceren met de inwoners en met de pers.  

Bezoekers van de gemeentelijke diensten worden klantvriendelijk onthaald en krijgen op een efficiënte 

manier de juiste informatie. Aan de onthaalbalie gebeurt de eerstelijnszorg en worden bezoekers goed 

geïnformeerd en naar de juiste dienst doorverwezen. 

Met behulp van actieve citymarketing kunnen we de naam en het imago van de gemeente Riemst ook 

buiten onze gemeentegrenzen verder bekendmaken. 



 

 

 


