
Riemst is intussen een vertrouwde startplaats 
geworden voor de BinckBank Tour. Midden 
augustus strijkt het wielercircus neer aan 
de brug in Vroenhoven voor een start en 
een tussenspurt in deze mooie rittenkoers. 
Dankzij de bijdrage van vele sponsors en 
vrijwilligers kan de gemeente dit wielerfeest 
organiseren. Het is niet alleen een topeve-
nement voor onze inwoners, maar het zorgt 
ook voor uitstraling en bekendheid ver buiten 
onze gemeentegrenzen. Sinds de zomer van 
2016 woont ook de Nederlandse profwiel-
renner Tom Dumoulin in Kanne. Hij won de 
BinckBank Tour 2017!

VOORWOORD
Een nieuwe legislatuur betekent een nieuw beleidsplan. Een plan voor 
de toekomst van onze prachtige gemeente. Met nieuwe energie en veel 
gedrevenheid gaan we met het voltallige gemeentebestuur aan de slag 
om het voor onze inwoners, toeristen en bedrijven nog vreugdevoller te 
maken in onze gemeente. We gaan op dezelfde lijn verder, behouden wat 
goed is en vernieuwen waar nodig. In de komende zes jaar zullen we voor 
26 miljoen euro investeren. 

HET BELEIDSPLAN 
2019-2024 IS EEN POSITIEF 

VERHAAL. MET DIT PLAN 
WILLEN WE RIEMST VERDER 
LATEN GROEIEN TOT EEN 

LEEFBARE, AANGENAME EN 
GROENE GEMEENTE WAAR 
IEDEREEN ZICH THUIS EN 

WELKOM VOELT.

In deze uitgave willen we je kennis laten ma-
ken met onze projecten in de kijker, een stand 
van zaken, onze realisaties en plannen in de 
pijplijn. We wensen u veel lees- en kijkplezier!

Mark Vos
Burgemeester

UPDATE 
12.2019  REALISATIE

OUDERENWIJZER 
BEGELEIDT 85-PLUSSERS 
BIJ AANVRAAG 
TEGEMOETKOMINGEN
Het Sociaal Huis onderzoekt binnen het 
project ‘Ouderenwijzer’ of een 85-plusser 
in aanmerking komt voor een tegemoetko-
ming. Het gaat dan heel concreet over de 
zorgverzekering en de Tegemoetkoming 
Hulp Aan Bejaarden (THAB). Die laatste 
tegemoetkoming gaat naar personen boven 
de 65 jaar met een verminderde graad van 
zelfredzaamheid. Of je al dan niet recht hebt 
op zo’n tegemoetkoming is afhankelijk van 
verschillende factoren, Het Sociaal Huis helpt 
je graag verder!

In Riemst, en bij uitbreiding de gemeenten 
aan de taalgrens in Limburg, is de vergrij-
zing vandaag al sterker aanwezig dan in de 
andere Limburgse gemeenten. Het aandeel 
80-plussers zal ook de komende jaren nog 
toenemen. Vandaag ligt dat Vlaamse gemid-
delde op 58 per 1.000 inwoners, tegen 2030 
zullen er dat 76 per 1.000 inwoners zijn.

  REALISATIE

UNIEKE 
ONDERSTEUNING 
BASISONDERWIJS
Elke basisschool in Riemst kan sinds 2015 
een toelage aanvragen voor verbeterings-
werken aan de schoolinfrastructuur van het 
vrij onderwijs. Dat een gemeente ook andere 
onderwijsnetten ondersteunt, is uniek in 
Vlaanderen. Maar voor het gemeentebestuur 
is elk kind gelijk, ongeacht het onderwijsnet.

Concreet voorziet de gemeente Riemst extra 
middelen bovenop de gekende subsidies van 
het Agentschap voor Infrastructuur in het On-
derwijs, kortweg AGIOn. Heel concreet gaat 
het om toelages van 50.000 tot 100.000 euro 
per dorpsschool. Op deze manier stimuleren 
we ook de niet-gemeentelijke scholen om te 
investeren in de schoolinfrastructuur, omdat 
de effectieve investeringskost voor de school 
zelf tot 5 procent wordt terug gebracht.

In 2016 werd het eerste dossier goed-
gekeurd. Vrije Basisschool Het Hofje in 
Vroenhoven kon op deze manier de toiletten 
vernieuwen. Ook Vrije Kleuterschool ‘t Vogel-
nestje in Heukelom mocht rekenen op een 
tussenkomst. Hier werd het dak vernieuwd 
en kwam er een nieuw plafond. Daarnaast 
werd ook het sanitair en de centrale verwar-
ming vernieuwd, kreeg de klas een nieuwe 
vloer, kwamen er branddeuren en werd alles 
mooi geschilderd.

  STAND VAN ZAKEN

VOLWASSENENONDER-
WIJS IN DIENSTEN-
CENTRUM DE LINDE 
Dienstencentrum De Linde biedt in samen-
werking met het Provinciaal Centrum voor 
Volwassenenonderwijs PCVO Voeren langlo-
pende cursussen aan voor volwassenen, die 
leiden tot een (deel)certifi caat. De cursussen 
vinden plaats in de eigen gemeente en ook 
in de avonduren. Volwassenen die zich willen 
omscholen of bijscholen kunnen op die 
manier laagdrempelig terecht in het Diensten-
centrum. 

Iedereen die een cursus volgt, krijgt boven-
dien les van een deskundig en gedreven 
leerkrachtenteam. De lesgevers van PCVO 
Voeren kiezen voor een persoonlijke toets, 
vanaf de inschrijving tot aan het behalen 
van het (deel)certifi caat. Zo vormen deze 
cursussen een perfecte aanvulling op het 
cursusaanbod van het Dienstencentrum, 
dat zich voornamelijk focust op kortlopende 
cursussen voor senioren.

  REALISATIE

DIGITALISERING VAN 
AKTEN BURGERLIJKE 
STAND
Voorheen werden akten van de burgerlijke 
stand (geboorte, huwelijk, echtscheiding, 
overlijden, adoptie…) bijgehouden op papier. 
In deze tijden van digitalisering is er reeds lan-
ger nood aan een andere manier van werken. 
Daarom werd sinds maart 2019 de Data-
bank voor Akten van de Burgerlijke Stand 
(DABS) opgericht. Met het DABS zullen akten 
voortaan op elektronische en uniforme wijze 
aangemaakt en gearchiveerd worden in een 
centraal register. Voor de burger betekent 
dit dat afschriften en uittreksels van akten in 
elke gemeente kunnen worden opgevraagd. 
Dus als Riemstenaar hoef je niet meer naar 
de burgerlijke stand van Tongeren als je in 
Tongeren geboren bent. Je kan jouw geboor-
teakte meteen aan het loket van de gemeen-
te Riemst bekomen. En nog eenvoudiger is 
om ze online aan te vragen, via 
https://www.riemst.be/nl/e-loket.

Het gemeentebestuur wil dat senioren zo 
lang mogelijk in een aangepast en aange-
naam klimaat thuis kunnen blijven wonen. 
Hiervoor heb je vaak voldoende fi nanciële 
middelen nodig, zeker als er zorg bijkomt 
naarmate je minder zelfredzaam wordt. Het 
project ‘Ouderenwijzer’ is in die zin ook voor 
het gemeentebestuur een barometer om op 
te volgen welke zorgen en noden er leven bij 
onze senioren.

In VBS Val-Meer werd een dakdichting aan-
gebracht, de mazoutbrander werd vervangen 
door een gasbrander en er kwamen nieuwe 
lichtstraten.

In totaal werd er al 105.905,64 euro uit-
gekeerd en er staan nog heel wat nieuwe 
projecten op het programma.

  REALISATIE

KINDVRIENDELIJK RIEMST
In de vaste overtuiging dat kinderen en 
jongeren niet alleen de toekomst, maar ook 
het heden uitmaken, willen wij als gemeente-
bestuur blijvend werken en voortbouwen aan 
een kind- en jeugdvriendelijke gemeente. Een 
gemeente waarin kinderen en jongeren alle 
kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen 
en actief deel te nemen aan het beleid. We zijn 
er van doordrongen dat kindvriendelijk vanzelf-
sprekend ook mensvriendelijk is!

We hebben dan ook hard gewerkt om het 
label ‘kindvriendelijke gemeente’ te behalen. In 
juni 2018 werd het label uitgereikt aan Riemst, 
waardoor we ons zes jaar lang een kind- en 
jeugdvriendelijke gemeente mogen noemen. 
We zijn daar enorm trots op en doen er alles 
aan om dit label ook in de toekomst uit te 
dragen.

Dit alles onder het toeziend oog van onze 
jeugdmascotte Riki. Riki is een fi guurtje 
dat Riemst uitstraalt, een combinatie van 
ons streekproduct de champignon en een 
muzikale twist. Alle communicatie gericht naar 
kinderen gebeurt via Riki, zelfs de naam werd 
gekozen door een wedstrijd onder onze jeugd. 
Op die manier communiceren we gericht naar 
én met onze kinderen en jongeren en dat op 
een plezante, toegankelijke manier.

OMGEVINGSANALYSE

de school aangelegd, met een pad naar het 
achterliggende speelplein. 

Door de herinrichting kon er ook een be-
duidend grotere speelplaats voor de school 
gerealiseerd worden. Op de speelplaats 
zijn verhoogde tuinbakken aangelegd en er 
werd een klimaatboom geplant. Ook krijgt 
de speelplaats een nieuwe omheining en 
toegangspoort, zodat het mogelijk wordt om 
de centrale groenzone ook te gebruiken als 
speelruimte voor de kinderen.

De herinrichting van deze zone is goed voor 
een investering van 250.000 euro, de afbraak-
werken en nieuwe aanleg inbegrepen. De 
komende jaren voorzien we ook een opwaar-
dering van het plein De Mheer in Vlijtingen, 
een nieuw plein aan de school en zaal in 
Genoelselderen en een opwaardering van het 
Statieplein in Kanne.

  REALISATIE

EEN NIEUW PLEIN VOOR 
VAL-MEER
Het pleinenplan omschrijft dat elke dorpskern 
in onze gemeente voorzien wordt van een mo-
dern, groen plein met voldoende uitrustingen 
om ontmoeting en ontspanning in het dorp 
te stimuleren. In enkele dorpen zoals Zichen, 
Zussen, Vroenhoven en Heukelom konden we 
al een mooi plein realiseren. Ook het plein in 
Val-Meer is intussen helemaal klaar!

De volledige site in Val-Meer werd heringericht 
als een openbare groenzone, met een uitste-
kende verbinding naar het kerkhof, de school 
en het speelplein. Tussen de begraafplaats en 
de parochiezaal ligt het dorpsplein, voorzien 
van een ruim ‘voorplein’, zodat een vlotte 
toegang naar de begraafplaats verzekerd is. 
Van hieruit werd ook een nieuwe toegang tot 

  REALISATIE

ZUINIGE EN 
MILIEUVRIENDELIJKE 
STRAATVERLICHTING
De gemeente zet zich samen met Fluvius in 
voor zuinige en milieuvriendelijke straatver-
lichting. Over een periode van 15 jaar wordt 
alle openbare straatverlichting in Riemst 
vervangen door LED-verlichting.

  REALISATIE

AANDACHT VOOR 
HET KLIMAAT EN 
GROENONDERHOUD
In 2018 maakte de gemeente 50.000 euro 
extra vrij voor het klimaatfonds, om inwoners 
aan te moedigen en te subsidiëren bij duur-
zame investeringen.

We maken als gemeente ook een verhoogd 
budget vrij voor het groenonderhoud in 
de gemeente. Zo investeren we in totaal 
500.500 euro in onkruidbestrijding op 
kerkhoven en het openbaar domein, aan 
het maaien van bermen, gazons en grazige 
vegetaties, aan het reinigen van stoepen van 
onbewoonde panden, aan het groenonder-
houd in de wijken, aan snoeiwerken en het 
onderhoud van meer zo’n 5.700 bomen.

  STAND VAN ZAKEN

AANPAK VAN 
WATEROVERLAST
Sinds 2003 heeft onze gemeente een capaci-
teit aan eigen wachtbekkens uitgebouwd van 
180.000 kubieke meter. In mensentaal zijn 
dat 40 voetbalvelden waar 1 meter water op 
staat. Na de wateroverlast van 27 mei 2016 
zijn een aantal maatregelen in een stroomver-
snelling gekomen. 

Fluvius zal ook een gescheiden riolering 
aanleggen in de Demerstraat en de provincie 
Limburg zal de Molenbeek aanpakken: con-
creet zal de Molenbeek langs de Demerstraat 
terug opengelegd en verlegd worden achter 
de woningen. Vandaag loopt de Molenbeek 
ingebuisd onder de Demerstraat door. De ge-
meente Riemst zal dan ook een wachtbekken 
aanleggen langs de Vogelzangstraat.

  PROJECT IN DE KIJKER

EEN SPEELPLEK IN ELK 
DORP
In elke dorpskern een speelplek en een veilige 
verbinding daartussen volgens het groen 
speelweefselplan, daar streven we naar.

In 2016 opende de speelweide in Millen, in 
de schaduw van De Waterburcht. Het mooie 
resultaat van het dorpsproject ‘Ruimte voor 
Iedereen’, waarbij de inwoners van Millen 
werden bevraagd over de openbare ruimte in 
hun dorp. In 2017 kregen ook de speelpleinen 
in Bolder en Vlijtingen een opknapbeurt.

Daarnaast werd het speelplein in Herde-
ren deels vernieuwd. De kinderen kregen 
een uitdagende zandbak met waterpomp, 
zandgraver, zandtafel, liggende klimboom, 
vogelnestschommel, duikelrek, praatpalen en 
zitstammen. 

Ook het groene pleintje in Heukelom werd 
opgeleukt met enkele speeltoestellen. Dit 
speelpleintje wordt in de toekomst nog uitge-
breid met enkele andere speelelementen.

De herinrichting van de speel- en ontmoe-
tingsplek op Krinkelsgracht zit in de pijplijn, 
waarvoor we in 2018 en 2019 al een heus 
inspraak- en participatietraject afl egden met 
GBS de Klinker, kinderen, jongeren en buurt-
bewoners.

In 2017 kregen alle inwoners van 18 jaar en ouder de kans om met ons mee na te 
denken over de toekomst van Riemst. De inwoners werden uitgebreid bevraagd over 
hun woonomgeving. 2.030 Riemstenaren deden mee. En hun mening telt voor ons! De 
resultaten van de omgevingsanalyse werden verwerkt in het beleidsplan. Een plan dat 
vertrekt vanuit de visie over hoe onze gemeente er in de toekomst moet uitzien. Het is 
een ambitieus, maar fi nancieel verantwoord plan, waarin we onze inwoners centraal 
zetten. Dat is de fi losofi e. We geven u graag de belangrijkste conclusies mee!

EEN KINDVRIENDELIJKE 
GEMEENTE ONDER 

TOEZIEND OOG VAN RIKI

RESPONS NA EERSTE VERZENDING 
(ONLINE): 1.383 PERSONEN (10,3%)

VERKEERSVEILIGHEID
- Snelheidscontrole

- Aanpak van sluipverkeer
- Parkeren

- Aanleg en onderhoud voet- en fi etspaden

RESPONS NA TWEEDE VERZENDING 
(PAPIER): 2.030 PERSONEN (15,0%)

ALGEMENE VEILIGHEID
- Inbraakpreventie

- Goede straatverlichting

BETROUWBAARHEIDSNIVEAU 
VAN 99,9999% VOOR RIEMST ALS 

GEMEENTE

AANPAK ZWERFVUIL EN 
SLUIKSTORTEN

MEER AANDACHT VOOR NATUUR 
EN GROENE LEEFOMGEVING

De respons was veel groter in vergelij-
king met 2014, wat resulteert in een bete-
re afspiegeling van de totale bevolking. 
Bedankt voor jullie engagement! 

DE TOPPERS:
• In alle woonkernen is een meerderheid 

het (helemaal) eens met de stelling dat er 
voldoende sportvoorzieningen zijn in hun 
woonkern.

• Van de mensen met schoolgaande kinde-
ren, geeft 58%-88% aan (zeer) tevreden te 
zijn over de verschillende aspecten van het 
onderwijs. Over de bereikbaarheid is men 
het meest tevreden.

• De Riemstenaar voelt zich in het algemeen 
veilig in Riemst.

• 70 procent van de Riemstenaars is het 
(helemaal) eens met de stelling dat het ge-
meentebestuur voldoende initiatief neemt 
om de burger te informeren. 

De meest opvallende verschillen zijn: 
• Een daling van het aantal kinderen die in 

eigen de woonkern naar school gaan: 80% 
(2014) -> 68% (2017)

• Er is minder nood aan ondersteuningsbe-
hoefte bij mantelzorg: 85% -> 78%

• Een positievere houding over initiatieven 
vanuit de gemeente om de burger te infor-
meren: 66% -> 70%

• De sociale samenhang binnen de woon-
kernen is een aandachtspunt voor de 
toekomst:
- Minder inwoners geven aan dat ze 

elkaar kennen.
- Inwoners hebben een minder positieve 

houding over op een prettige manier 
met elkaar om te gaan.

- Samenhorigheidsgevoel is in een 
dalende lijn.

In het algemeen zijn de cijfers uit 2014 vergelijkbaar. Een signifi cant grotere groep 
gaf vorig jaar zijn feedback: dat is al een succes op zich! 

EEN KINDVRIENDELIJKE 

TOEZIEND OOG VAN RIKI
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Riemst is een gemeente in beweging. 
Met toffe mensen en altijd iets te be-
leven in één van onze 13 kerkdorpen. 
Onze inwoners wonen, werken en le-
ven hier graag en daar blijven wij als 
gemeentebestuur ook in de toekomst 
op inzetten. Door samen te werken, 
door samen te zijn en door samen te 
leven. Wij leven Riemstig.

Verborgen parels in overvloed in onze 
gemeente. Van grote kleppers als het 
Wijnkasteel, de Brug in Vroenhoven 
en de mergelgroeven tot kleinschali-
ge pleziertjes zoals een gezellig ter-
rasje, een deugddoende wandeling of 
een bruisend evenement. Er is altijd 
iets te doen, zowel voor toeristen als 
voor onze inwoners. Wij genieten van 
het leven. Wij genieten Riemstig. 

Riemst gaat voor haar bedrijven, 
handels- en horecazaken. We blijven 
uitbreiden en innoveren en staan al-
tijd open voor ideeën om te groeien. 
Als plattelandsgemeente werken we 
nauw samen met onze landbouwers 
en zetten we in op onze waardevolle 
bioproducten. Wij denken Riemstig. 

  PROJECT IN DE KIJKER

WELZIJNSCAMPUS: 
BOUWEN AAN DE ZORG 
VAN MORGEN
Aan site Eyckendael krijgt de welzijnscampus 
stilaan vorm. Verschillende diensten komen er 
samen en vormen een bruisend geheel. On-
dertussen zijn ook de verdere herinrichtings-
werken gestart, waarbij de parkeerbehoefte 
ingevuld wordt en nieuwe groenvoorzieningen 
worden aangeplant.

De site kende in 2016 al een uitbreiding met 
de 11 seniorenwoningen en de servicefl ats 
met zorgaanbod.  Er is een vestiging van het 
Wit-Gele Kruis en een huisartsenwachtpost. 
Op loopafstand ligt ook het Sociaal Huis, 
Dienstencentrum De Linde, het dorpsres-
taurant, de bibliotheek, de kerk en Zaal ‘t 
Paenhuys. Kortom: de welzijnscampus is een 
proeftuin voor het seniorenbeleid in Vlaanderen 
waar privé en gemeente samenwerken.

Er kwamen in het Woonzorgcentrum Eyc-
kendael  3 kleinschalige woningen bij, waar 
in totaal 21 bewoners met dementie kunnen 
verblijven. Er wordt ook een dagzorgcentrum
uitgebaat door Familiehulp en er is een woon-
zorgkruispunt ontwikkeld, met een aanbod 
gericht op thuisverblijvende hoogbejaarde 
Riemstenaren.

  PROJECT IN DE KIJKER

WIST JE TROUWENS 
...dat de gemeente Zaal ’t Paenhuys heeft 
overgenomen van vzw Parochiale Werkgroep 
’t Paenhuys? We zetten hiermee hun jaren-
lange inspanningen verder en blijven voor de 
praktische uitbating met hen samenwerken 
om een lokale verankering te garanderen. Met 
het kerkbestuur Sint-Martinus, eigenaars van 
de grond, sloten we een nieuwe erfpachtover-
eenkomst af. We blijven ‘t Paenhuys verder 
uitbouwen met nieuwe podiumtechnieken en 
public wifi . Zo bieden we een ruime, moderne 
en betaalbare accommodatie aan aan onze 
verenigingen en inwoners.

  STAND VAN ZAKEN

STRIJD TEGEN 
WONINGINBRAKEN: 
BUURTPREVENTIE EN 
SLIMME CAMERA’S
De gemeente Riemst wil het aantal wonin-
ginbraken verder terugdringen, in de eerste 
plaats door ze te voorkomen. In 2016 werd 
de WhatsApp buurtpreventie op gang getrapt, 
een groot succes met maar liefst 650 deelne-
mers. Onlangs schakelden we over naar de 
app buurtpreventie24. Dat deden we omdat 
die WhatsAppgroepen door de veranderde 
richtlijnen voor privacy niet meer conform de 
GDPR-wetgeving zijn. De app buurtpreven-
tie24 is dat wel. Ook helemaal gratis, zonder 
reclame of spam, te downloaden via de Apple 
Store of Google Play.  

Daarnaast zetten we slimme camera’s in op de 
grenswegen. Deze hebben hun diensten al be-
wezen in de strijd tegen woninginbraken, maar 
ook bij het ontmoedigen van drugstoeristen. 
Alles om onze buurten veilig te houden!

  IN DE PIJPLIJN VOOR RIEMST

OP WEG NAAR 
ERKENNING VOOR HET 
MERGELERFGOED
De gemeente Riemst, het Agentschap
onroerenderfgoed, ANB, IOED Oost en de 
Werkgroep Groevenonderzoek Riemst bundel-
den hun krachten en ontwikkelden, met input 
van inwoners en experts, een onroerenderf-
goedrichtplan voor de mergelgroeven in onze 
gemeente. Dit plan werd onlangs goedge-
keurd door Vlaams voormalig minister-presi-
dent Geert Bourgeois.

Dit plan speelt, samen met de subsidie die de 
gemeente kreeg voor het Europees jaar van 
het Cultureel Erfgoed 2018 rond het thema 
‘Het Mergelland van Vlaanderen’, een positie-
ve bijdrage in een toekomstige erkenning van 
de mergelgroeven als Unesco-erfgoed. Onder-
zoek heeft uitgewezen dat een Unesco-status 
als Geopark het beste past bij ons grensover-
schrijdende Krijtland. Samen met Nederlandse 
en Waalse partners worden de mogelijkheden 
voor dergelijke erkenning verder onderzocht.

  STAND VAN ZAKEN

WONEN BOVEN 
MERGELGROEVEN
70 miljoen jaar geleden lag het huidige Riemst 
onder zee. De kalk in de schelpen van de 
zeedieren heeft zich miljoenen jaren opeen-
gestapeld. Het resultaat? Mergel! In Riemst 
kwam die witte en zachtgele kalksteen aan de 
oppervlakte. Waar het onder de grond bleef, 
werd het door de bevolking in grote blokken 
bovengronds gebracht om te gebruiken als 
bouwmateriaal. Zo onstonden de ondergrond-
se mergelgroeven. 

Een 300-tal woningen in onze gemeente be-
vinden zich vandaag de dag nog steeds boven 
zo’n mergelgroeve. Het merendeel daarvan 
is door ons in kaart gebracht. De stabiliteit en 
veiligheid van die groeven wordt intensief ge-
controleerd. We zoeken, samen met experten, 
steeds naar betere manieren om dit te realise-
ren en zetten hiervoor zelfs een hoogtechnolo-
gische 3D-laserscanner in.

  STAND VAN ZAKEN

VEILIGE SCHOOL-
OMGEVINGEN 
Verkeersveiligheid aan scholen is een top-
prioriteit. Daarom wordt elke schoolomgeving 
kritisch geëvalueerd om te bepalen waar er 
nog aanpassingen nodig zijn. In Riemst en 
Vlijtingen werden reeds maatregelen genomen, 
die voornamelijk gericht zijn op een verbe-
terde veiligheid van de fi etsers. Zo werden 
de Kloosterstraat in Vlijtingen en de volledi-
ge schoolomgeving in Riemst ingericht als 
fi etsstraten.

  PROJECT IN DE KIJKER

KMO-ZONE OP ’T REECK 
ALS DYNAMISCHE 
HOTSPOT VOOR 
WERKGELEGENHEID
Gelegen langs de N79 en in het hart van 
Riemst is KMO-zone Op ’t Reeck een 
uitstekende uitvalsbasis voor bedrijven die 
in de ruime regio rond Riemst actief zijn. De 
zone bestaat ondertussen al 25 jaar en werd, 
in samenwerking met privépartner R-park, 
verder ontwikkeld en uitgebreid met 5 hectare. 
Enerzijds om zonevreemde bedrijven te herlo-
kaliseren en anderzijds om zuurstof te geven 
aan onze ondernemers om te blijven groeien. 
R-Park realiseerde er enkele bedrijfshallen die 
intussen allemaal verkocht zijn.

Momenteel zijn ook de plannen voor een 
derde fase van de uitbreiding in ontwikkeling, 
waarbij de zone met nog eens 5 hectare 
vergroot zal worden. Samen met onze lokale 
landbouwers en handelaars blijven we nieuwe 
initiatieven opzetten die het lokaal denken 
versterken en aanzwengelen.

  REALISATIE

UITBREIDING 
AANBOD 
CULTURODROOM 
De Culturodroom: een ontmoetings-
plaats waar kinderen en jongeren op 
een laagdrempelige manier kunnen 
deelnemen aan culturele activiteiten die 
aansluiten bij hun leefwereld. Sommige 
Culturodroomactiviteiten profi leren zich 
nu al als gevestigde waardes, zoals de 
vertelwandeling, Melger Helden of de 
bussen van en naar Pukkelpop. Ook 
dit jaar biedt de Culturodroom een 
uitgebreid programma aan. Dankzij een 
vlotte samenwerking met de bib en de 
input van verenigingen zijn er dit jaar 
nieuwe activiteiten. Denk maar aan de 
diverse workshops, de maandelijkse 
voorleesmomentjes of Riemst Lacht.

  PROJECT IN DE KIJKER

FITHEIDSTESTEN 
Onderzoek toont aan dat kinderen te 
weinig bewegen. Daarom zetten we in op 
preventieve gezondheidszorg. Zo willen 
we kinderen en ouders bewust maken van 
hun gezondheid en fi theid. Begin dit jaar 
werden alle kinderen van het 2de, 4de en 
6de leerjaar van alle basisscholen in Riemst 
getest op vijf motorische vaardigheden:
kracht, uithouding, snelheid, lenigheid en 
coördinatie. Deze fi theidstesten worden 
de komende zes jaar op regelmatige basis 
herhaald. 

  REALISATIE

SUBSIDIE VOOR JONGE 
RIEMSTENAREN
Het gemeentebestuur wil enerzijds jonge 
Riemstenaren aansporen om hier te blijven 
wonen of naar hier terug te keren en ander-
zijds oude en leegstaande woningen activeren. 
Daarom werd het subsidiereglement ‘Aankoop 
oudere en leegstaande woningen voor jonge 
Riemstenaren’ goedgekeurd.
Kopers van een oude (>40 jaar) en leegstaan-
de woning in Riemst, die jonger zijn dan 35 
jaar en minstens 10 jaar in Riemst gewoond 
hebben, kunnen een premie aanvragen wan-
neer ze een woning in Riemst aankopen. Het 
subsidiebedrag bedraagt 2.500 euro en kan 
slechts eenmaal per adres uitgekeerd worden. 
De premie kan gecumuleerd worden met 
eventuele andere bouw- of renovatiesubsidies 
of toelagen, zowel gemeentelijke als andere.

  STAND VAN ZAKEN

NIEUWE STOEPEN 
GOED VOOR JAAR-
LIJKSE INVESTERING 
VAN 180.000 EURO
Als voetganger ben je kwetsbaar in het 
verkeer. Om de dorpskernen veilig en 
leefbaar te houden, investeert het ge-
meentebestuur jaarlijks 180.000 euro in 
de aanleg van nieuwe stoepen, waarbij 
elk dorp aan de beurt komt. Sinds de 
opmaak van het stoepenplan in 2005 
is er op die manier al 70 kilometer 
voetpad aangelegd.

  STAND VAN ZAKEN

BINCKBANK TOUR ZET 
RIEMST OP DE KAART 
Riemst is intussen een vertrouwde startplaats 
geworden voor de BinckBank Tour. Midden 
augustus strijkt het wielercircus neer aan de 
brug in Vroenhoven voor een start en een 
tussenspurt in deze mooie rittenkoers. Dankzij 
de bijdrage van vele sponsors en vrijwilligers 
kan de gemeente dit wielerfeest organiseren. 
Het is niet alleen een topevenement voor onze 
inwoners, maar het zorgt ook voor uitstraling 
en bekendheid ver buiten onze gemeentegren-
zen. Sinds de zomer van 2016 woont ook de 
Nederlandse profwielrenner Tom Dumoulin in 
Kanne. Hij won de BinckBank Tour 2017!

Kanne is trouwens de uitgelezen plek waar je 
moet zijn op zondag in de maanden maart, 
april, september en oktober. Om de individuele 
wandelaars en bezoekers een extra beleving 
te geven, worden er dan geleide dorpswande-
lingen georganiseerd. De ideale gelegenheid 
om de mooiste plekjes en bezienswaardighe-
den van Kanne te ontdekken! Vertrek: telkens 
om 14.00 u. aan het Statieplein in Kanne. 
Deelname kost 2,5 euro. Meer info? 
toerisme@riemst.be

  STAND VAN ZAKEN

DENK, EET, KOOP 
LOKAAL 
Met de campagne ‘Denk, Eet, Koop 
Lokaal’ willen we niet alleen de midden-
stand versterken, maar ook de inwoners 
overtuigen om in eigen gemeente de 
dagelijkse boodschappen te doen. De 
campagne is nu al drie jaar een succes-
verhaal.

Per aankoop van vijf euro ontvangt de 
klant een tombolalotje, waarmee ze 
leuke prijzen kunnen winnen. Er wordt 
ook nagedacht over het duurzaam-
heidsaspect. Wie zich met de fi ets of te 
voet naar de winkel verplaatst, ontvangt 
dubbel zoveel lotjes per aankoop. 
Bovendien krijgen alle winnaars een 
herbruikbare shoppingtas.

Wist je dat we in de toekomst ook een 
buurtkar willen lanceren? Op die manier 
kunnen lokale bioproducten dagvers 
onze inwoners bereiken, zonder dat ze 
zelf de deur uit moeten!

  REALISATIE

DUURZAAM WONEN 
VERDIENT EEN PREMIE
Kiezen voor duurzaam wonen en bouwen 
betekent zoveel mogelijk rekening houden 
met mens en milieu. Wie duurzaam bouwt, 
streeft naar een zuinig energieverbruik, zuinig 
watergebruik, goede bereikbaarheid en zui-
nig ruimtegebruik. Duurzaam bouwen is ook 
rekening houden met de toegankelijkheid 
van de woning en de aanpasbaarheid ervan 
in de tijd (levensbestendig wonen). 

  REALISATIE

WIFI EN TABLETS OP 
SCHOOL
Digitale leermiddelen zijn niet meer weg 
te denken uit deze tijd en zijn nodig om 
de leerdoelstellingen te halen. Om hier-
aan tegemoet te komen, investeerde 
de gemeente in de aankoop van 200 
tablets voor de kleuter- en lagere scho-
len. Dit zowel voor het gemeentelijk, als 
voor het vrij onderwijs. Daarenboven 
worden de gemeentelijke scholen voor-
zien van een veilige wifi verbinding.

  REALISATIE

MODERN RECYCLAGEPARK 
EN KRINGWINKEL
In 2015 kreeg Riemst een nieuw recyclagepark 
aan KMO-zone Op ‘t Reeck, uitgebaat door 
Limburg.net.

Het park is gebaseerd op het gebruiksgemak 
van de bezoeker. Zo deponeert de bezoeker 
zijn afval in verzonken containers en is een 
vlotte doorstroming verzekerd door de brede 
rijvakken en het eenrichtingsverkeer. Hierdoor 
ben je snel en gemakkelijk van je afval af en is 
een bezoek aan het park geen hels karwei.

Pal naast het recyclagepark ligt de Kringwin-
kel. De gemeente Riemst is voorstander van 
een kringloopeconomie. Van massaal kopen 
en weggooien naar hergebruiken, opwaarde-
ren en delen. Dat is goed voor je portemonnee 
en fi jn voor het milieu.

IN DE PIJPLIJN  
• 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 opvang-
plaatsen en de begeleiding bij. Voor ons is elk kind gelijk, ongeacht het onder-
wijsnet. Om hen maximaal te ondersteunen, voeren we dan ook een netover-
schrijdend onderwijsbeleid. 

• De kinderen zullen in de toekomst 1 uur extra sporten per dag. Daarnaast 
willen we sportlessen organiseren waarbij zowel kinderen als hun ouders 
gelijktijdig kunnen sporten. Een gezond alternatief voor het wachten aan de 
schoolpoort. 

• Ook vinden we het belangrijk dat al onze inwoners, jong en oud, gestimuleerd 
worden om gezond te eten. Zo promoten we bijvoorbeeld gezonde eetge-
woonten via infoavonden en verscheidene acties op school. 

• Ouder worden brengt vaak fysieke barrières met zich mee. Je bent gewoon-
lijk minder mobiel. We willen vermijden dat je daarom nergens meer naartoe 
gaat. En de oplossing daarvoor is de minder mobielencentrale, een team van 
vrijwilligers die instaat voor het vervoer van en naar diverse activiteiten of 
instanties. 

• Tegen 2030 is een kwart van onze inwoners ouder dan 65 jaar. Met het oog op 
de vergrijzing van onze bevolking, gaan we voor decentrale seniorenhuisves-
ting en –voorzieningen in alle dorpen, de zogenaamde satellieten. 

• De huidige begraafplaatsen willen we omvormen tot parkbegraafplaatsen. Dat 
zijn groene begraafplaatsen met schutting en zitvoorzieningen, volwaardige 
bezinningsplekken. 

• Via nieuwe bebloemingsacties en groenvoorzieningen willen we voor een leef-
bare, fl eurige en kleurrijke gemeente zorgen, waar iedereen zich goed voelt. 

EEN GREEP UIT ONZE INVESTERINGEN 
2020-2025  
Onderhoud van gemeentewegen en fi etsroutenetwerk € 1 760 000
Werken om wateroverlast en erosie tegen te gaan € 360 000
Jaarlijks 10.000 euro voor de aanplant van extra bomen € 60 000
Overkapping op alle kerkhoven € 200 000
Nieuw kerkhof in Riemst € 200 000
Nieuwe bus minder mobielencentrale € 75 000
Nieuwe schoolbus € 150 000
Uitbreiding van school De Klinker in Riemst € 1 560 000
Uitbreiding van turnzaal GBS De Driesprong in Millen € 218 076
Nieuwe digitale schoolborden in alle gemeentelijke scholen € 145 000
Infrastructuurtoelage voor scholen van het vrij onderwijs  € 180 000
Speeltoestellen in alle dorpen € 250 000
Herinrichting van het sport- en speelplein in Herderen € 200 000
Modernisering van de sporthal in Herderen € 300 000
Modernisering voormalig jeugdhuis De Plekker in Zichen  € 290 000
Infrastructuurtoelage sport-, jeugd en culturele accommodaties € 480 000
Verkeersremmende maatregelen € 480 000
Fietssuggestiestroken € 150 000
Pleinenplan € 900 000
Herinrichting ambachtelijke zone Op ‘t Reeck (oude deel)  € 460 000
Herinrichting Maastrichtersteenweg vanaf kruispunt  € 700 000
Marresbaan tot aan grens 

IN DE PIJPLIJN  
• Wij willen lokale duurzame energie-initiatieven stimuleren. Vele bedrijven, over-

heidsgebouwen en verenigingslokalen beschikken over grote daken die geschikt 
zijn voor de installatie van zonnepanelen. We willen participatieprojecten opzetten 
en coördineren, zodat particulieren kunnen investeren in een zonproject als sup-
porter, aandeelhouder of als afnemer van groene stroom.

• Samen met onze landbouwers willen we een project opzetten om lokale biogroen-
ten en -fruit aan te bieden aan onze inwoners. We vinden het belangrijk dat onze 
inwoners de producten van de lokale boeren kennen.  

• De gemeentewegen willen we vergroenen, met behoud van het open landschap. 
Prioritair zijn de toegangswegen richting de dorpskernen. Het groen zal een snel-
heidsremmend effect hebben.

IN DE PIJPLIJN  
• De politie speelt een prominente rol in de handhaving van het verkeersbeleid: ze 

voert o.a. snelheidscontroles uit, pakt alcohol en drugs aan in het verkeer, houdt 
toezicht in de schoolomgevingen en maakt chauffeurs bewust van de gevaren van 
stoepparkeren. Wij willen onze inwoners en bezoekers aansporen om de snelheid 
te respecteren en niet op de stoepen te parkeren.

• Lichthinder, lawaaihinder, stoken, allesbranders, hondenpoep en soortgelijke pro-
blemen willen we voorkomen en beteugelen waar nodig, door de invoering van een 
GAS-reglement. 

• De nodige aandacht schenken we aan het ter beschikking stellen van alle archeolo-
gische vondsten en informatie uit onze gemeente. We zorgen ook voor een digitale 
ontsluiting van de inventarissen en vondsten via een onroerend erfgoed depot. 

Klopt! Maak kennis met onze nieuwe huisstijl. Strakke lijnen, een frisse, moderne look. Ook ons logo is een beetje geëvolueerd. Vanaf 
2020 zullen alle gemeentelijke communicaties in deze huisstijl gepubliceerd worden. Daarnaast werken we vanaf nu met drie duidelijke 
groepen, de drie B's: bewoners, bedrijven en bezoekers. Ieder heeft zijn kleurtje: roze, blauw en geel. De volgende keer dat je een brief in de bus 
krijgt, vertelt de themakleur jou in welke context die gestuurd werd. Bijkomend kan je vanaf nu alles Riemstig doen. Riemstig leven, Riemstig denken 
en Riemstig genieten. Ben jij momenteel Riemstig aan het lezen?  

HEB JE TROUWENS GEMERKT 
DAT DEZE INSERT EN HET 
INFOBLAD IN EEN ANDER 
JASJE STEKEN?  
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