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Huisvesting-Woonbeleid | Sociale Aangelegenheden
Senioren
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Voorwoord
Zoals je op de voorpagina van deze 37Zeventig kan zien,
ben je van harte welkom om samen met ons het glas te
heffen op het nieuwe jaar. De nieuwjaarsreceptie vindt
dit jaar plaats op zondag 15 januari in Zaal ’t Paenhuys.
Voor een lekkere hap mogen we opnieuw rekenen op de
vrijwillige inzet van TeamWork. Alvast een welgemeende
dankjewel aan bakkerij Smets, bakkerij Emmerix, bakkerij
Bollen, slagerij Willems, slagerij Vos, Cuisine Jozef en
Kerkhofs Home & Rent voor hun inzet en hulp. Samen
zullen we er een gezellige namiddag van maken!
Ook voor jullie, onze inwoners, hebben we goed nieuws.
We zijn verheugd dat we in het artikel op de volgende
pagina mogen aankondigen dat de gemeenteraad voor
de tweede keer deze legislatuur een belastingverlaging
heeft goedgekeurd. We zijn er in geslaagd om de
administratie goedkoper en efficiënter te maken, zonder
te raken aan de dienstverlening voor onze inwoners. Dat
heeft een positief effect op de uitgaven, en dus is het
tijd om vandaag iets terug te geven aan jou, de inwoner.
Ook in 2017 blijven we bovendien ons best doen voor
onze gemeente. We overlopen graag de belangrijkste
projecten, acties en investeringen.
Heb je trouwens al gehoord van het WhatsApp
Buurtpreventienetwerk? In deze 37Zeventig lees je hoe
jij kan helpen om je buurt veiliger te maken. We geven
ook enkele tips om je woning te beschermen tegen
inbraak. Merk ook op dat vanaf februari de nieuwe
omgevingsvergunning in werking treedt, je leest er meer
over in deze editie. Daarnaast maken we de cultuuren sportkampioenen bekend en tonen we hoe je een
aangename winter kan beleven in Riemst!
Kortom: het nieuwe jaar heeft veel in petto. Ook op communicatief vlak zal je enkele vernieuwingen opmerken. In
2017 lanceren we onze nieuwe website en vanaf februari
krijgt ons gemeentelijk informatieblad een nieuwe look
en feel. Bovendien zal het informatieblad maandelijks,
in plaats van tweemaandelijks in de bus vallen. Ook de
UiT-databank werd vernieuwd, zodat jullie nog makkelijker
publiciteit kunnen maken voor jullie evenementen. Het
beloven spannende tijden te worden, hopelijk kijken jullie
even hard uit naar 2017 als wij!

Marina Pauly
Schepen van Communicatie

IN DE KIJKER

Meer weten?
Dienst Financiën
Maastrichtersteenweg 2 b, Riemst
tel. 012 44 03 21 | financien@riemst.be

De belastingen gaan omlaag!
Laten we een open deur intrappen: niemand
betaalt graag veel belastingen. Wel, dan hebben
we goed nieuws voor je! De gemeenteraad
heeft voor de tweede keer deze legislatuur een
belastingverlaging goedgekeurd.
Het gaat goed met de financiën van de gemeente Riemst.
Het was de ambitie om de administratie goedkoper en
efficiënter te maken, zonder daarbij te raken aan de
dienstverlening voor onze inwoners. Die oefening heeft
nu een positief effect op de uitgaven, en dus is het tijd
om vandaag iets terug te geven aan jou, de inwoner.

Aanvullende personenbelasting: wat is dat?

Concreet wordt de aanvullende personenbelasting
vanaf 2017 opnieuw verlaagd. Dat is concreet het
percentage dat de gemeente jaarlijks bovenop jouw
inkomstenbelasting int. De gemeente stelt deze
percentages jaarlijks zelf vast voor haar grondgebied en
ze kunnen variëren van 0 tot 9 procent.

Wat houdt de verlaging in?

Alle projecten opsommen zou ons te ver leiden, maar
we geven graag al enkele krachtlijnen voor 2017
mee. Zo zetten we verder in op de opwaardering van
onze dorpskernen, met de aanleg van stoepen en
dorpspleinen en de herinrichting van de Elderenweg
(Millen), het Avergat (Kanne), de Boudewijnstraat en
een deel van de Sint-Maartenstraat (Genoelselderen).
Daarnaast ondersteunen we onze verenigingen door
onder andere de vernieuwing van de kleedkamers in
onze sporthal in Herderen en verdere investeringen
voor de huisvesting van de Academie in het voormalige
jeugdhuis in Zichen. Ook willen we het goede voorbeeld
geven door te investeren in de energiezuinigheid van
onze gebouwen en voertuigen. En tot slot zetten we in
op de verdere digitalisering van het basisonderwijs, door
voor elke dorpsschool in Riemst de nodige tablets aan
te kopen.
Je ziet het, het gemeentebestuur zit niet stil en werkt elke
dag opnieuw aan een gemeente waarin we het morgen
nog beter doen dan vandaag.

In 2015 werd de aanvullende personenbelasting een
eerste keer verlaagd van 9 naar 8,5 procent en werd ook
de algemene gemeentebelasting van 55 euro per gezin
geschrapt. Dankzij een goed bestuur wordt in 2017 de
aanvullende personenbelasting verder verlaagd van 8,5
naar 8 procent.

Belastingen omlaag, maar investeren we dan niet
meer?

De gemeente Riemst slaagt er in om ondanks
besparingen in de administratie en minder inkomsten uit
de aanvullende personenbelasting, te blijven investeren
in de modernisering van onze dienstverlening en de
leefbaarheid van de 13 kerkdorpen. Volgend jaar
voorzien we alvast een investeringsbudget van ruim 6
miljoen euro.
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TECHNISCHE DIENST

Meer weten?
Technische Dienst
Tongersesteenweg 8, Riemst
tel. 012 44 03 91 | td@riemst.be

Riemst aan het werk!
Je hebt het wellicht al gemerkt, maar er werd
flink gewerkt op verschillende werven in Riemst.
Wij geven je graag de laatste informatie over de
werken aan de Zagerijstraat en het kerkplein in
Membruggen en de aanleg van het pleintje aan
de school in Heukelom.

Zagerijstraat Membruggen

De gemeente Riemst is het plein aan de voet van
de kerk aan de Zagerijstraat in Membruggen aan
het heraanleggen en aan het inrichten als een echt
dorpsplein. Deze herinrichting kadert in het zogenaamde
pleinenplan, waarin het bestuur aan het begin van
deze legislatuur een inventaris en plan opmaakte om
de pleintjes in de gemeente op te frissen of beter in te
richten. Dat is niet alleen goed voor de verkeersveiligheid,
maar het verhoogt ook de sfeer in het dorp, doordat er
een mooie ontmoetingsplek wordt voorzien.
Daarenboven krijgt de Zagerijstraat een gescheiden
riolering, vanaf de Dorpsstraat tot aan de Demerstraat.
Zo kan het vuil water voortaan gescheiden afgevoerd
worden van het regenwater.
De werken zijn eind september 2016 gestart en gebeuren
in twee fases, een eerste fase vanaf de Koekoekstraat
tot aan de kerk en een tweede vanaf de kerk tot aan de
Dorpsstraat. Bij normale weersomstandigheden zullen
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de werken in de loop van februari 2017 volledig afgerond
zijn. De aanleg van de gescheiden riolering, de nieuwe
weg en de herinrichting van het gemeenteplein zijn goed
voor een investering van 500.000 euro.

Pleintje school Heukelom

Ook Heukelom kreeg dankzij het pleinenplan een nieuw
pleintje, vlak voor de schoolpoort van kleuterschool
’t Vogelnestje. Het pleintje in megategels bevat vier
parkeerplaatsen, een boom, bank en fietsenstalling. De
werken waren goed voor een investering van 15.000
euro.

Meer weten?
Dienst ROW
Maastrichtersteenweg 2 b, Riemst
tel. 012 44 03 38 | ruimtelijkeordening@riemst.be

RUIMTELIJKE ORDENING

Nieuw: de omgevingsvergunning
Vanaf 23 februari 2017 treedt de omgevingsvergunning in werking. De komst van de
omgevingsvergunning hervormt het vergunningenlandschap grondig. Alle aanvragen worden
vanaf dan ingediend bij slechts één loket, het
Omgevingsloket.

Het digitale Omgevingsloket

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de
stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. Alle aanvragen
worden zo ingediend bij één loket: het Omgevingsloket.
Hierna vindt er één openbaar onderzoek en één
adviesronde plaats. Dat is efficiënter, bespaart tijd en
leidt tot betere resultaten.

Dien je aanvraag nu al digitaal in!

Sinds 7 juni kan je in onze gemeente al een aanvraag
stedenbouwkundige vergunning digitaal indienen.
Zo zetten we al een eerste stap richting het digitale
Omgevingsloket. De eerste digitale aanvraag is intussen
een feit en met gunstig gevolg afgerond.
Meer info?
Voor meer informatie kan je terecht op de
officiële website van de Vlaamse Overheid: www.
omgevingsloket.be. Een handig hulpmiddel is
ook de demo over het Omgevingsloket, te vinden
via volgende link: https://www.youtube.com/
watch?v=WPV0zJkVGuc.

Opvolging dossiers

Via het Omgevingsloket kan je ingediende dossiers
opvolgen, digitaal dossiers in openbaar onderzoek
bekijken, digitaal een bezwaarschrift indienen of een
omgevingscheck laten uitvoeren op de locatie waar de
werken zullen plaatsvinden.

januari/februari 2017 37zeventig

5

CULTUUR

Meer weten?
Dienst Cultuur
Tongersesteenweg 8, Riemst
tel. 012 44 03 73 | cultuur@riemst.be

Erfgoed en jeugd? Dat is een match!
Hoe kunnen we kinderen en jongeren betekenisvol
verbinden met ons Haspengouws Erfgoed? Dat
is de vraag waarop het project GouwGoed een
antwoord geeft!
GouwGoed is een samenwerking tussen Erfgoed
Haspengouw, CEB (Creatieve ErfgoedBemiddelaars)
en kunstenorganisatie w wh at*. Het project bestaat
uit zes gratis workshops, geschikt voor basisscholen
en jeugdverenigingen: AppelGoed, BoerenGoed,
StilteGoed, FietsGoed, MeetGoed en BroekzakGoed.
Tijdens de workshops (her)ontdekken de kinderen het
Haspengouws Erfgoed op een bijzondere manier!

Betekenis van objecten ontdekken

Een team van Creatieve ErfgoedBemiddelaars (CEB)
ontwikkelden samen eigenzinnige erfgoedpraktijken die
verdergaan dan kennisoverdracht. Creativiteit krijgt een
bijzondere plaats. De ErfgoedBemiddelaars brengen
verschillende objecten mee. Door te onderzoeken, te
ervaren en te doen, ontdekken de kinderen de verhalen achter de meegebrachte objecten. Ze kijken, voelen,
spreken en verruimen zo elkaars woordenschat. Ze dagen elkaar ook uit om meer te zien en meer te weten te
komen.
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Erfgoed in Riemst

De workshops werden in het najaar van 2015 getest
met een try-out, o.a. in vrije basisschool De Amber in
Val-Meer. Ondertussen zijn de CEB al in verschillende
Haspengouwse scholen hun workshop gaan geven.
Zo ook in de vierde klas van de vrije basisschool van
Vlijtingen. Het project werd met succes onthaald! Juf
Hilde, vierde leerjaar: ‘Door de workshops ontdekken
de leerlingen dat ze veel kunnen leren uit het verleden
en dat het verleden even belangrijk is als het heden
en de toekomst.’ In januari worden de workshops ook
aangeboden in GBS De Klinker in Riemst.
Meer info over de verschillende workshops?
Surf naar http://www.erfgoedhaspengouw.be/
erfgoededucatie/goudgoed/.

Meer weten?
Dienst Milieu
Maastrichtersteenweg 2 b, Riemst
tel. 012 44 03 40 | milieu@riemst.be

Jaarlijkse
boomplantactie
Orchis vzw richt al meer dan 30 jaar een
jaarlijkse boomplantactie in, waarbij inheemse
en streekeigen boompjes en struiken te koop
aangeboden worden. Ook dit jaar kan je planten
en boompjes bestellen, tot uiterlijk 19 februari
2017.
Met de actie wil Orchis vzw het aanplanten van
inheemse plantensoorten stimuleren. De opbrengst
wordt bovendien gebruikt voor de bescherming van de
natuur in Limburg en onze gebieden in Riemst.

Meer weten?
Dienst Mobiliteit
Maastrichtersteenweg 2 b, Riemst
tel. 012 44 03 31 | mobiliteit@riemst.be

MILIEU

Praktische informatie
Inheemse en streekeigen planten kunnen
besteld worden tot 19 februari 2017. Je kan de
bestelformulieren afhalen op de dienst Milieu of
vinden via de website www.ochrisvzw.be.
Waar en wanneer afhalen?
De planten kunnen op zaterdag 18 maart tussen
9.00 u. en 11.00 u. opgehaald worden op de
Technische Dienst, Tongersesteenweg 8, Riemst
(in de loods).
Meer info?
Orchis vzw - Perronstraat 1, Munsterbilzen – tel.
089 50 10 19 – orchis.vzw@belgacom.net – www.
orchisvzw.be.

MOBILITEIT

Vanaf 2017: 70 km/u snelheidsnorm
buiten de bebouwde kom
Vandaag is de snelheidsnorm buiten de bebouwde kom officieel 90 km/u, maar vanaf 1 januari
2017 wordt die maximumsnelheid op de meeste
plaatsen bijgesteld naar 70 km/u, tenzij anders
aangegeven.

Meer info?
www.70.vlaanderen of www.mobielvlaanderen.be

Je kan alleen nog 90 km/u rijden op plaatsen waar vrijliggende fietspaden liggen en de verkeersveiligheid niet in
het gedrang gebracht wordt door bomen of uitgebreide
bebouwing vlakbij de weg. Het voordeel van deze ingreep is dat in totaal zo’n 30.000 verkeersborden kunnen verdwijnen. De weg wordt zo beter leesbaar, wat de
verkeersveiligheid verhoogt.
Opgelet: ook voor Riemst heeft deze verandering gevolgen. Op zo’n 170 ruilverkavelingswegen verandert de
maximum-snelheid van 90 naar 70 km/u. In totaal gaat
het om zo’n 180 km weg.

www.70.vlaanderen
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GROEVEN

Meer weten?
Dienst Groeven
Tongersesteenweg 8, Riemst
tel. 012 44 03 95 | technischedienst@riemst.be

Nieuwe publicatie: de Grote Berg
De Werkgroep Groevenonderzoek Riemst bracht
eind dit jaar hun tweede publicatie uit in de reeks
‘Riemster Monumenten en Landschappen’. Na
het boek over de Pitjesberg in Zichen, maakten
ze nu een uitgebreid werk over de Grote Berg in
Zichen/Zussen.

De Grote Berg

De Grote Berg heeft een eeuwenoude geschiedenis. Het
ontstaan van dit gigantische labyrint werd mee bepaald
door de innige relaties met o.a. de stad Maastricht, het
Kapittel van Sint-Servaas en de Predikheren. In ongeveer
200 bladzijden met tekst, foto’s en vakkundige illustraties
wordt de fascinerende Grote Berg aan je voorgesteld
door de Werkgroep Groevenonderzoek Riemst en haar
auteur Peter Jennekens.

Ondergronds veldwerk

De publicatie is het resultaat van jarenlang gedegen
(ondergronds) veldwerk en archiefwerk. Hierbij kwamen
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tal van verrassende nieuwe feiten en inzichten aan het
licht. Zo ook de ontdekking van een onbekende, zeer
oude groeve die vermoedelijk in relatie stond met de
verdwenen burcht in Zussen. Verder archeologisch
onderzoek zal hier nader uitsluitsel over kunnen geven.
Ontdek zelf de meest recente ontdekkingen en hun
achtergrond in dit mooie boek!
Nieuwsgierig?
Benieuwd naar deze nieuwe publicatie? Kom dan
zeker een kijkje nemen op de boekvoorstelling!
Wanneer? Vrijdag 17 februari – 20.00 u.
Waar? Trudozaal, Trudoplein, Zussen
Van harte welkom!

Meer weten?
Bibliotheek De Boekerij
Paenhuisstraat 13, Riemst
tel. 012 44 03 50 | bib@riemst.be

DE BOEKERIJ

Een klasbezoek aan de Boekerij?
Da’s kinderspel!
Zit jouw kind in het basisonderwijs in onze gemeente? Of ben je een regelmatige bibliotheekbezoeker? Dan heb je het vast al gemerkt! Wekelijks bezoeken leerlingen in klasverband De
Boekerij. Voor de bibliotheek is het onderwijs een
belangrijke partner: beide willen we onze kinderen de best mogelijke kansen bieden om hun talenten te ontplooien.
Wie ‘bib’ zegt denkt aan ‘lezen’. Natuurlijk heeft De
Boekerij heel wat leesvoer in huis voor ‘leesgrage’
kinderen. Maar wat als je kind niet graag leest? Of moeite
heeft met lezen? De Boekerij laat de ‘niet-lezertjes’ niet in
de kou staan. Zij vinden misschien (lees)plezier in strips,
in boeken over dieren, auto’s en sport of in tijdschriften
over natuur en knutselen. Of ze ontdekken via de
school voorleesverhalen (vooral leuk met de kamishibai),
fundels (digitale prentenboeken), boekjes op leesniveau,
dyslexievriendelijke boeken en luisterboeken.
Maar hoe vindt zoon- of dochterlief nu zijn/haar weg
tussen al die boeken, magazines, strips, films, muziek,
games (nieuw!) en nog veel meer? Met de computer
natuurlijk!

Vanaf dit jaar organiseert de Boekerij in januari ‘Bibklassen’ om op ontdekkingstocht te gaan in de bib. We willen alle kinderen verrassen met een boeiende activiteit
en hen spelenderwijs de bibliotheek laten ontdekken.
Haal je lerarenkaart (2017) af in de Boekerij
Ben je leerkracht en woon je officieel in Riemst?
Dan hopen wij je binnenkort in de Boekerij te
ontmoeten!
Voor het tweede jaar op rij engageert de Boekerij
zich om de lerarenkaarten van Klasse te verdelen.
Vanaf de kerstvakantie tot het einde van het
schooljaar (juni 2017) kan je je lerarenkaart
afhalen in de Boekerij. Maak van de gelegenheid
gebruik om onze bibliotheek te bezoeken en laat
je verrassen door het aanbod of neem een kijkje
in ons leescafé.
Meer info? Klasse informeert je hierover of surf
naar klasse.be/waarismijnlerarenkaart.
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PREVENTIE

Meer weten?
Dienst Preventie
Maastrichtersteenweg 2 b, Riemst
tel. 012 44 03 88 | inbraakpreventie@riemst.be

Geef inbrekers geen kans!
De dagen worden korter en kouder, de ideale
periode voor inbrekers om op pad te gaan. In
Limburg steeg het aantal inbraken alarmerend
en ook Riemst moest er helaas aan geloven.
Nochtans kan je het risico op inbraak drastisch
verlagen door enkele eenvoudige maatregelen.

Tips voor een veiliger huis

• Maak je huis goed zichtbaar en geef het een
bewoonde indruk wanneer je op vakantie gaat.
• Sluit steeds alle ramen en deuren. Vergeet je achteren zijdeuren niet en laat zeker geen ramen op
kiepstand staan.
• Help de inbreker niet. Berg tuinmateriaal en ladders
goed op!
• Maak een inventaris op van je waardevolle spullen en
laat ze zeker niet in het zicht rondslingeren. Plaats ook
de verpakking van je nieuwe toestellen niet voor je
huis, zo weten dieven meteen wat er te rapen valt.
• Overweeg eventueel bouwkundige of elektronische
maatregelen zoals veiligheidsglas, rolluiken, extra
sloten of een alarmsysteem.

Vraag advies

Ooit al gedacht aan een diefstalpreventieadviseur? Je
kan beroep doen op zo’n professional om een neutraal,
objectief advies op maat te krijgen en dat volledig gratis.
Hij geeft je talloze tips en overloopt maatregelen om je
huis beter te beveiligen. Jij kan achteraf zelf kiezen met
welke tips je aan de slag gaat.
Ook Jos uit Zichen vroeg advies: “Via de politie ben ik
in contact gekomen met een diefstalpreventieadviseur,
ik was heel erg verwonderd na zijn bezoek. Hij toonde
zwakke plekken in mijn woning waar ik me niet eens
bewust van was.”

WhatsApp buurtpreventie

Een goed contact met de buren en een portie sociale
controle zijn nog steeds hét middel tegen inbraken. Via
een WhatsAppgroep in jouw buurt kan je een oogje
in het zeil houden en bijdragen tot een veiligere buurt.
WhatsApp is immers een app waarmee je één-op-één
of in groep kan chatten, bellen en beeldmateriaal kan
doorsturen. Voel je je geroepen om met dit initiatief te
starten in jouw buurt? De gemeente Riemst, de politie
Bilzen-Hoeselt-Riemst en de diefstalpreventieadviseur
ondersteunen je graag!

Zie je iets verdacht?
Bel 101!
Graag advies op maat? Meewerken aan het
WhatsApp buurtpreventienetwerk?
Neem contact op met de diefstalpreventieadviseur
– inbraakpreventie@riemst.be of tel. 089 51 94 92
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CULTUUR

Meer weten?
Dienst Cultuur
Tongersesteenweg 8, Riemst
tel. 012 44 03 73 | cultuur@riemst.be

Cultuurkampioenen 2016
Op de jaarlijkse Cultuurraad werden de cultuurkampioenen 2016 bekend gemaakt en op
passende wijze gehuldigd.

Cultuurprijzen verenigingen

De drumband van K.F. Sint-Cecilia Kanne sleepte een
kampioenenhulde in de wacht. Op zondag 15 mei 2016
wonnen ze in de discipline Mars met 93,65% Cum Laude de eerste prijs in de Hogere Afdeling op de 28ste Internationale Mars- en Showwedstrijd der Lange Landen
in Hamont. Ook de Jeugdfanfare van K.F. De Vrije Burgers uit Val-Meer ontving op de Cultuurraad een kampioenenhulde. Op het 19de Eurofestival Music for Youth
te Heel kregen zij het predicaat ‘zeer goed/uitmuntend’.
Een derde vereniging die in de prijzen viel is Harmonieorkest de Volksglam uit Zichen. Zij werden op 16 oktober 2016 Limburgs kampioen in Neerpelt met 93%. Ten
slotte ontving ook de Koninklijke Fanfare De Werkmanszonen een kampioenhulde. Zij werden op de Provinciale
Muziekwedstrijd in Neerpelt op 16 oktober 2016 uitgeroepen tot beste fanfare. De verenigingen ontvingen elk
een cheque van 125 voor hun bijzondere prestaties!

Individuele cultuurprijzen

De individuele prijzen werden uitgereikt aan Marius Cluydt,
Mathy Hoessels, Bram Vanspauwen, Yoran Machiels,
Febe Neven en Eline Vandeput voor hun prestaties
tijdens de provinciale solistenwedstrijd 2016 van Vlamo.
De grootste onderscheiding was weggelegd voor Mathy
Hoessels, hij speelt marimba en behaalde 94,66%. Ook
Bram Vanspauwen, die euphonium speelt behaalde met
zijn 91% grootste onderscheiding. Zij ontvingen beiden
een cheque van 50 euro. Dwarsfluitspeelster Eline
Vandeput ontving een cheque van 75 euro. Zij behaalde
een score van 92% en werd nationaal kampioen van
Vlamo. Zowel Mathy, Bram en Eline zijn bovendien
laureaten van Vlamo Limburg.
Febe Neven ontving met haar score van 90% grote onderscheiding. Febe speelt hobo. Ook Marius Cruydt
kreeg grote onderscheiding met zijn drumwerk, hij behaalde een score van 87%. Yoran Machiels, die bugel
speelt, haalde een score van 84% en verdiende zo ook
een grote onderscheiding. Ook Febe, Marius en Yoran
verdienden een cheque van 50 euro.
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SPORT

Meer weten?
Dienst Sport
Tongersesteenweg 8, Riemst
tel. 012 44 03 46 | sport@riemst.be

Sportkampioenen 2016
Op 25 november mochten heel wat sportkampioenen hun geldprijs of trofee in ontvangst
nemen op de jaarlijkse Sportraad. We geven
je een overzicht van alle kampioenen en de
disciplines waar ze in uitblinken. Daarnaast
werden ook enkele verdienstelijke leden in de
bloemetjes gezet.

PLOEGEN

Gewestelijk/provinciaal kampioen
• Volleybalclub Kivola kadetten dames
• Volleybalclub Kivola scholieren dames
• Volleybalclub Kivola preminiemen jongens
• Volleybalclub Kivola 1ste provinciale heren
• Volleybalclub Kivola 1ste provinciale heren – reserven
• Zaalvoetbalclub Riemst ’14 – 3de provinciale futsal
• Volleybalclub Balimi – Recreatieve volley 4de afdeling
• Schaakkring “Max Euwe 77” – 3de afd. Zuid
• St Albanus Vlijtingen – Interclub jumping Indoor
• St Albanus Vlijtingen – Interclub jumping Outdoor
• St Albanus Vlijtingen – 8-tal licht dressuur
• Tennisclub Riemst – interclub
• Zaalvoetbalclub Cosmos – Liga Riemst

INDIVIDUEEL

Gewestelijk/provinciaal kampioen
• Anne Poesen (Tumbling - Turnkring Bilzen)
• Katrijn Vos (Judo - Jigo Riemst)
• Kailey Janssen (Judo - Jigo Riemst)
• Thijs Van Rooij (Wielrennen - Sport en Moedig Genk)
• Tine Coenegrachts (Paardrijden - St. Elooi Millen)
• Naomi Bonfrère (Paardrijden - St. Elooi Millen)
• Dirk Darding (Wielrennen - Twc Maaslandster)
• Lowie Sebastian (BMX Vlijtingen)
• Lukas Van der Vleuten (Wielrennen - BMX Vlijtingen)
• Olivier Bosch (Wielrennen - St. Albanus Vlijtingen)
• Sam Meyers (Paardrijden - St. Albanus Vlijtingen)
• Julie Monissen (Paardrijden - St. Albanus Vlijtingen)
• Ylona Thijs (Paardrijden - St. Albanus Vlijtingen)
• Gert Leen (Paardrijden - St. Albanus Vlijtingen)
• Tom Durlet (Ornithologie - De Edelzanger Herderen)
• Simon Reynders (Ornithologie - De Edelzanger
Herderen)
• Jeaninne Stevens (Hondensport - VHV Vlijtingen)
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Nationaal kampioen
• Lesiana Shehu (Garde en showdans - De Waggelerre
Voeren)
• Jan Miltenburg (Atletiek Maastricht)
• Arianne Cielen (Tafeltennis - Tevona Lafelt)
• Hendrik Thijs (Tafeltennis - Tevona Lafelt)
• Dany Knapen (Hondensport – Kringgroep 40 Riemst)
• Benny Jans (Zwemmen – Tevona Lafelt)
• Karen Lyna (Zwemmen – Tevona Lafelt)
• Jorg Meisters (Judo – Tevona Lafelt)
• Dries Vranken (Paardrijden – St. Albanus Vlijtingen)
• Helene Vranken (Paardrijden – St. Albanus Vlijtingen)
• Noémie Vlekken (Paardrijden – St. Albanus Vlijtingen)
• Eduard Swerts (Ornithologie – De Edelzanger
Herderen)

VERDIENSTELIJKE LEDEN

Michel Merken (VCL Riemst), José Simons (VCL Riemst),
Lisa Meurmans (Rivo Riemst), Willy Lenaerts (Rivo
Riemst), William Muermans (Jigo Riemst), Jean Paulissen
(WTC Krakende Kettingen), Urbain Cuipers (VV Millen),
Charles Schumers (VV Millen), Roger Muermans (HIH
Vlijtingen/sportraad/De Doortrappers), Paul Loyens en
Lies Haeckens (Vlijtingen VV), Martin Mengels en Maria
Parthoens (Vlijtingen VV), Ludo Loyens en Gertrude
Parthoens (Vlijtingen VV), Daly Vanherf (Vlijtingen VV),
Nélian Thijs (Vlijtingen VV), Martin Meurmans en Annie
Lenaerts (Vlijtingen VV), Maria Vandenbosch (Vlijtingen
VV), Jeannine Mengels (Vlijtingen VV)

TOERISME

Meer weten?
Dienst Toerisme
Tongersesteenweg 8, Riemst
tel. 012 44 03 75 | toerisme@riemst.be

Er valt veel te beleven in Riemst!
Geen zin om buiten te komen? Niets te doen op
die grijze, donkere winterdagen? Je vergist je!
In Riemst valt er namelijk veel te beleven, zowel
voor de toerist als voor de eigen inwoner.

Wijnkasteel Genoelselderen

In het enige wijnkasteel van België kan je tijdens de
wintermaanden een rondleiding volgen in een huifkar.
Je rijdt doorheen de wijngaarden en krijgt onderweg
drie proevertjes. Ga op pad met de gids en ontdek het
wijndomein op een hele andere manier! De rondleidingen
worden georganiseerd voor groepen tot 25 personen.
Wist je dat het Wijnkasteel ook een eigen winkel heeft
met artisanale streekproducten? De winkel is geopend
van maandag tot zaterdag, van 9.00 u. tot 18.00 u.

Grotten van Kanne

Je kan een individuele rondleiding volgen in de grotten
van Kanne, Avergat 14. Zeker de moeite waard!

De Brug

Bij de brug in Vroenhoven komen twee verhalen samen:
het begin van WOII en de wereld van de kanalen en de
binnenvaart. Ontdek er alles over in het museum en
geniet achteraf van een lekker drankje of een maaltijd in
Brasserie Onder De Brug. De brasserie is geopend van
woensdag tot zondag, van 10.00 u. tot 17.00 u.

Trek je wandelschoenen aan!

Wandelen in Riemst is altijd een goed idee! Of je nu kiest
voor de Greenspot Genoelselderen-Alden Biesen, de
wandeling Verborgen Moois in Millen of één van de vijf
uitgestippelde routes op het uitgestrekte natuurgebied
De Sint-Pietersberg in Kanne, mooie uitzichten zal je
zeker tegenkomen. De routes kan je verkrijgen bij de
dienst Toerisme.

Op zoek naar streekproducten?

Ook in de Jambrouwerij in Val-Meer kan je heerlijke
streekproducten, confituren en jams verkrijgen. De
winkel is elke zaterdag geopend en op aanvraag kan je
er zelfs leuke workshops volgen!
Wist je trouwens dat onze grotchampignons officieel
erkend zijn als Vlaams streekproduct? Verras je familieleden eens met een heerlijke champignonroomsoep tijdens de feestdagen!
Meer inspiratie nodig?
Bovenstaande wintert(r)ips zijn slechts een selectie
uit de vele activiteiten die in Riemst georganiseerd
worden. Vele verenigingen organiseren kaartavonden, fuiven, wandelingen of eetdagen. Ontdek
alle activiteiten via onze activiteitenkalender op
www.riemst.be! De dienst Toerisme kan je steeds
op weg helpen om leuke, spannende en actieve
wintermaanden te beleven.

© Andreas Gijbels – www.reclamos.be
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COMMUNICATIE

Meer weten?
Dienst Communicatie
Maastrichtersteenweg 2b, Riemst
tel. 012 44 03 06 | communicatie@riemst.be

Maak je evenementen tijdig bekend via
UiT in Riemst!
De draaischijf voor vrijetijdscommunicatie in
Vlaanderen, de UiTdatabank zal er binnenkort
helemaal anders uitzien! De nieuwe versie is
gebruiksvriendelijker en de ideale manier om
gratis promotie te voeren voor de activiteit van
jou vereniging. Dien je activiteit tijdig in via UiT in
Riemst en ze verschijnt ook in ons gemeentelijk
infoblad!

Vernieuwde UiTdatabank

Niet enkel de voorgevel van de UiTdatabank verandert.
Ook de gebruikservaring verbetert en de invoervelden
worden logischer geordend. Er is ook hard gewerkt aan de
efficiëntie, de nieuwe UiTdatabank is sneller en zal minder
fouten geven. Het is bovendien makkelijker om locaties
(monumenten, parken, bibliotheken, sportcentra,…) toe
te voegen. Uiteraard is er aan de basisfunctionaliteiten
niets veranderd en wordt je activiteit op tal van kanalen
gepubliceerd. De UiTdatabank blijft op die manier de
centrale databank voor al wat er te doen is in je vrije tijd
in Vlaanderen.

Hoe moet ik mijn activiteit indienen?

Uiteraard zullen wij jullie begeleiden bij het ingeven
van jullie activiteiten in de UiTdatabank. De gemeente
zal workshops organiseren voor verenigingen, om de
werking van de nieuwe UiTdatabank en de voorwaarden
tot publicatie in het gemeentelijk infoblad toe te lichten.
Wij zullen tijdig communiceren waar en wanneer de
workshops plaatsvinden en hoe je kan inschrijven! Wil
je ondertussen zelf al aan de slag? Raadpleeg dan de
volledige handleiding op www.riemst.be en maak je
evenement nu al bekend!

UiT in Riemst

Wie invoert op www.uitdatabank.be, haalt er veel UiT,
want je hoeft maar één keer in te voeren om je aanbod
te zien verschijnen in honderden agenda’s, waaronder
die van UiT in Riemst, zowel online als in het gemeentelijk
infoblad. Voer je activiteit steeds zo snel mogelijk in, op
die manier ben je zeker om ze te zien verschijnen en te
genieten van een zo breed mogelijke promotie.
Opgelet:
Activiteiten moeten steeds voor de 4de dag van de
maand en dit één maand op voorhand ingediend
worden in de UiTdatabank om publicatie in het
gemeentelijk infoblad te kunnen garanderen. Het
ingeven van je activiteit in de UiTdatabank wordt
binnenkort een voorwaarde om opgenomen te
worden in de gedrukte activiteitenkalender van het
gemeentelijk infoblad.
© Andreas Gijbels – www.reclamos.be
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nieuws van de provincie limburg
www.facebook.com/limburgbe

twitter.com/limburgbe

© Robin Reynders - provincie Limburg

www.limburg.be

Limburg smaakt naar meer!

Verrassend én lekker uit de hoek komen?
Zet één van de vele Limburgse hoeve- en
streekproducten op tafel. Hun authentieke
karakter maakt je menu helemaal geslaagd.
Tegelijk kies je voor duurzaamheid en steun je
hiermee de Limburgse land- en tuinbouwsector.
Volg je neus naar één van de hoevewinkeltjes
en restaurants, de detailhandel en de webwinkel
van PUUR Limburg.Voor de feestdagen kon je
zelfs kiezen voor “Eet Meer Limburg” – een
volledig menu van Limburgse bodem. De handige
box werd samengesteld door de provincie,
Hotelschool Hasselt en Puur Limburg.
Meer info: platteland@limburg.be en
www.puurlimburg.be.

Senioren en veiligheid

Weg met dat
onveiligheidsgevoel

Is het dagelijkse leven onveiliger geworden? Neen. Toch voelen mensen zich
kwetsbaarder, vooral senioren. De provincie Limburg maakt hen weerbaarder
met een brochure, website en workshop.
Veel ouderen voelen zich niet veilig. De angst
om slachtoffer te worden van een misdrijf, zit
diep ingebakken – een angst die nog wordt
aangewakkerd door de media. Het nieuws
over onveiligheid en criminaliteit bereikt
ons ook sneller. Politiecijfers weerleggen het
angstgevoel. Toch durven sommige senioren
hun huis niet meer uit. De provincie Limburg
onderneemt nu actie om hun veiligheidsgevoel
te verhogen en sociaal isolement te voorkomen.

De kust is veilig

Limburg stimuleert zijn senioren om zich te
blijven bewegen in het openbaar en een actief
sociaal leven te leiden. Daarvoor zet de provincie
drie tools in de markt: een brochure ”Nooit
te oud om te leren”, een website met een
interactieve quiz en een workshop boordevol
praktische veiligheids- en preventietips. Het
uitgangspunt? Dingen die ze zélf kunnen doen om
hun veiligheid in het dagelijkse leven te vergroten.

Nooit te oud om te leren

De brochure bundelt allerlei praktische
veiligheids- en preventietips. De focus ligt
ook op nieuwe, hedendaagse thema’s. Denk
maar aan de zorg voor een dementerende
partner, veilig rijden op een elektrische
ﬁets en aankopen doen via internet.
De website www.preventiesenioren.be
verzamelt belangrijke tips, nieuwsartikels
en relevante projecten. Een spitsvondige
quiz peilt naar hun veiligheidskennis. De
workshop ”Senioren en veiligheid” brengt
alle topics dan nog eens live aan de man/
vrouw met verschillende leermethodes.
Meer info? Bel 011 23 70 36 of surf naar
www.preventiesenioren.be. De brochures vind je
bij de politiezones van de provincie Limburg en
enkele grote seniorenverenigingen.

Inspiratiegids bundelt
lokale klimaatprojecten

Een gezond klimaatbeleid: het is voor elke
stad of gemeente een grote uitdaging. Toch
slaagt Limburg in zijn opzet. Dat bewijzen de
vele lokale projecten. De provincie bundelt
ze in één brochure, een handige gids met
geslaagde en vooral inspirerende projecten.
Stuk voor stuk getuigen ze van een creatieve en
vernieuwende aanpak van het klimaatvraagstuk.
Benieuwd welke klimaatprojecten jouw stad of
gemeente realiseerde? Surf naar www.limburg.
be/lokaleklimaatprojecten. Of vraag de gratis
brochure aan via mina@limburg.be.

Een initiatief van de
provincie Limburg
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, BE

limburg.be

GEFLITST!
Op deze fotopagina’s verzamelen we de leukste foto’s uit het dagelijkse leven in Riemst. Heb je een mooi, ontroerend of grappig moment gefotografeerd bij een van de activiteiten van je vereniging? E-mail hem naar communicatie@riemst.be.
Laat maar komen en wie weet kun je je herinneringen delen met onze lezers!

Carnavalesk op 11/11

Samana, de nieuwe naam
van Ziekenzorg CM

Fototentoonstelling Jef Hermans:
Tevona, het leven zoals het is

Jubileum OKRA Kanne

Bezoek van Mr. Robert Scher (links),
vertegenwoordiger van het Amerikaanse
ministerie van Defensie, aan De Brug in
Vroenhoven

Opening school Herderen op 15/10

Seniorendansnamiddag op 24/11

11-novemberherdenking in Genoelselderen

Meer weten?
Dienst Bevolking
Maastrichtersteenweg 2 b, Riemst
tel. 012 44 03 10 | bevolking@riemst.be

GEBOORTEN

HUWELIJKEN

Bolder
04/09 Dillan Donald, zn. van Patrick en Sofie Neven
24/10 Yasmine Ben Salah, do. van Hakim en Khaoula Lahmidi

2/09 Huberto Vanhees en Carine Jans – Zussen

Genoelselderen
16/09 Elyna Aussems, do. van Kevin en Natasja Withofs
28/09 Jolene Mewissen, do. van Wim en Jessika Stevens
03/10 Kayden Klingeleers, zn. van Alexander en Stephanie
Cloos

17/09 Davy Tonnard en Petronella Willems – Kanne

Herderen
12/10 Jayden Hoovelts, zn. van Leighton en Ilona Matthey
30/10 Lily Liebens, do. van Bas en Catherine Wygaerts
Kanne
19/09 Luca Danesi, zn. van Giuseppe en Margreet 		
Cromheecke
Millen
12/09 Marie Bleys, do. van Bart en Kristien Wolfs
29/09 Björn Prijs, zn. van Michaël en Melissa Martens
08/10 Lewis Lafosse, zn. van Dennis en Jolien Coenegrachts
Val-Meer
9/09 Lina Mardi, do. van Noureddine en Karolien Hamers
5/10 Leon Willems, zn. van Jo en Stefanie Dereu

08/09
15/09
15/09
06/10
22/10
31/10

Vlijtingen
Levi Piette, zn. van Dennis en Lindsey de Bruijn
Eva L’Ortye, do. van Ben en Celine Clossa
Yano Beeckaert, zn. van Cedric en Charlotte Bastiaens
Roxanne Lippe, do. van Robben en Sarah 			
Welkenhuyzen
Nore Parthoens, do. van Hans en Katleen Peters
Fay Mengels, do. van Wilfried en Mandy Bynens

Vroenhoven
21/09 Levay de Jong, zn. van Bob en Femke Broekhuis

09/09
16/09
21/09
22/09

Zichen
Sarah Steegen, do. van Jeroen en Ilse Vissenaeken
Lola Battistutta, do. van Fabrice en Julie Leemans
Elodie Claesen, do. van Kris en Anja De Vleeschauwer
Mehtab Singh, zn. van Gurbir en Rajwinder Kaur

Zussen
17/10 Eloise Deak Vandersmissen, do. van Eric en Christel
Vandersmissen
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5/09 Kamal El Koukouchi en Asmae Chamlali – Vroenhoven
7/09 Bert Fastré en Rachel Smeets – Membruggen
28/09 Saidi Najat en Abdekrim El Koukouchi – Bolder
7/10 Emmanuel Bongaerts en Belinda Erkens – Vlijtingen
15/10 Tom Stassen en Elke Ratajczak – Millen
27/10 Ecem Karpat en Pascal Matern – Kanne
29/10 Kristof Cielen en Carmen Reynders – Genoelselderen

HUWELIJKSJUBILEA
Goud

2/09 Ludovic Leesen en Marie-Thérèse Loyens – Riemst
7/09 Joseph Kellens en Diana Thijs – Zichen
7/09 Joseph Guissenne en Alice Willems – Vlijtingen
16/09 Joseph Scheepers en Johanna van der Vorst – Zussen
14/10 Leonard Onclin en Maria Liket – Zussen
28/10 Raymond Weltens en Josephina Weijts - KanneDia-

mant
Diamant
1/09 Willem Daenen en Isabella Gielen – Vlijtingen
27/09 Louis Bovens en Marie Huidts - Kanne

Briljant
18/09 Gerard Cousin en Helene Prenten – Val-Meer

FAMILIELEVEN

OVERLIJDENS

Genoelselderen
2/10 Christina Bruninx (°3/02/1939), echtg. van Engelbert
Froidmont
Herderen
8/09 Elisa Jorissen (°18/11/1940), echtg. van Nicolaas Janssen
15/10 Albertus Lenaerts (°26/01/1941), wed. van Sylva
Vroninks
Kanne
10/10 Elisabeth Heitlager (°24/10/1952), echtg. van Raoul
Vermeulen
22/10 Pierre Caelen (°14/05/1939), echtg. van Maria Vos
Lafelt
5/09 Jean Vandermullen (°10/03/1960)
11/10 Ida Cielen (°27/03/1924), wed. van Henri Moors
15/10 Maria Nijs (°15/05/1928), wed. van Louis Kellens

Val-Meer
21/09 Anni Stas (°20/10/1934), echtg. van Sylvain Reynders
Vlijtingen
4/10 Nicolaas Thysen (°4/09/1929), wed. van Gertrudes
Cleuren
Vroenhoven
10/10 Mariette van Aelst (°14/10/1938), echtg. van Pieter
Meertens
Zussen
17/09 Eliane Akens (°30/09/1962)
10/10 René Pauly (°19/05/1942), wed. van Alice Wolfs

Millen
18/09 Gustaaf Martens (°24/01/1929), wed. van Maria Peters
25/09 Jacobus Geurts (°6/02/1931)
Riemst
2/09 Jean Willems (°17/05/1932), wed. van Agatha Liebens

COLOFON
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Verspreiding: De Post | Redactieadres: Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 Riemst

Deze meldingskaart kun
je persoonlijk afgeven in
het gemeentehuis, met
de post opsturen (zonder
postzegel) of via www.
riemst.be ingeven onder
de rubriek ‘meldingskaart’.

ONNODIG
TE FRANKEREN

Gemeentebestuur Riemst
DA 850 - 097 - 3
Maastrichtersteenweg 2 b
3770 Riemst
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Burgemeester
Mark VOS (CD&V)

Maastrichtersteenweg 2 b, Riemst I tel. 012 44 03 02 I gsm 0476 47 72 68 I mark.vos@riemst.be
Spreekuren: elke dinsdag van 18.00 u. tot 19.00 u. in het gemeentehuis of na afspraak

Schepenen (ook zetelend in de gemeenteraad)
Guy KERSTEN (CD&V)

Elsterweg 36, Millen-Elst I tel. 012 23 22 06 I gsm 0476 55 26 48 I guy.kersten@riemst.be
Spreekuren: na afspraak
Marina PAULY (CD&V) Walenweg 20, Z.-Z.-B. I gsm 0475 93 90 04 I marina.pauly@riemst.be
Spreekuren: na afspraak
Christian BAMPS (CD&V) Klein Lafeltstraat 24, Riemst I tel. 012 45 60 23 I gsm 0495 46 46 53 I christian.bamps@riemst.be
Spreekuren: na afspraak
Bert CILISSEN (CD&V)
Heukelom-Dorp 40, Heukelom I tel. 012 45 59 17 I gsm 0495 79 88 47 I bert.cilissen@riemst.be
Spreekuren: na afspraak
Mathieu EYCKEN (CD&V) Op de Dries 70, Z.-Z.-B. I tel. 012 45 67 04 I gsm 0479 44 22 86 I mathieu.eycken@riemst.be
Spreekuren: na afspraak
Katja ONCLIN (CD&V)
Vijfkruisenstraat 14, Val-Meer I gsm 0479 79 88 09 I katja.onclin@riemst.be
Spreekuren: na afspraak

Gemeentesecretaris
Guido VRIJENS Maastrichtersteenweg 2 b, Riemst I tel 012 44 03 01 I secretaris@riemst.be

(overige) gemeenteraadsleden – per partij in alfabetische volgorde
CD&V

Joël L’Hoëst Wonckerweg 20, Z.-Z.-B. I gsm 0498 91 86 56 I joellhoest@hotmail.com
Mieke Loyens B. Coenegrachtslaan 26, Vlijtingen I gsm 0474 72 42 57 I Mieke.loyens@skynet.be
Peter Neven Toekomststraat 33, Riemst I gsm 0474 52 52 81 I peter_neven@hotmail.com
Jean Nicolaes Bilzersteenweg 72, Vlijtingen I tel. 012 45 51 42 I gsm 0497 06 01 39 I jean.nicolaes@telenet.be
Jessica Nijs Sieberg 14, Herderen I gsm 0485 82 93 08 I jessica.nijs@skynet.be
Davy Renkens Bovenstraat 74, Kanne I gsm 0494 61 89 99 I davyrenkens@hotmail.com
Anja Slangen Tramstraat 3, Riemst I gsm 0479 40 20 46 I anja.slangen@hotmail.com
N-VA

Anita Beusen Bampstraat 20, Val-Meer I gsm 0497 18 40 52 I anita.beusen@pandora.be
Agnes Coenegrachts Panoramalaan 15, Riemst I gsm 0497 81 44 09 I coenegrachtsagnes@gmail.com
Etienne Gielen Gielenstraat 43, Zichen-Zussen-Bolder I gsm 0495 64 71 72 I etienne.gielen@telenet.be
Dirk Jacobs Bilzersteenweg 83, Vlijtingen I gsm 0473 22 05 68 I dirk.jacobs83@telenet.be
Marc Konings Visésteenweg 42, Riemst I gsm 0472 86 73 54 I marckonings@msn.com
Jan Peumans Maastrichterstraat 32, Herderen I tel. 02 552 11 06 of 02 552 11 07 I jan.peumans@vlaamsparlement.be
Jo Ruyters Ophemmerstraat 35, Vlijtingen I gsm 0496 20 60 15 I jo.ruyters@telenet.be
Open VLD

Steven Coenegrachts Omloopstraat 89, 3770 Lafelt I gsm 0477 36 81 11 I steven.coenegrachts@openvld.be
Jan Noelmans Op den Bonthof 10, Membruggen I gsm 0496 79 32 16 I jan@mathiasdeclercq.be
Ludwig Stevens Holstraat 13, Heukelom I tel. 012 45 76 66 I gsm 0473 34 64 55 I ludwig.stevens@sterimed.be
SP.a/Groen

Ivo Thys Demerstraat 53, Membruggen I gsm 0477 35 12 91 I ivothys@scarlet.be
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..................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

In de mate van het mogelijke geven we gevolg aan de inhoud van je kaart. Je melding persoonlijk/mondeling komen toelichten, kan natuurlijk ook. Telefoneer eerst voor een afspraak
op tel. 012 44 03 00

Openingstijden
Algemeen
tel. 012 44 03 00
Ma. 09.00 u. - 12.30 u. en 13.30 u. - 16.30 u.
Di. 09.00 u. - 12.30 u.
Wo. 09.00 u. - 12.30 u. en 13.30 u. - 16.30 u.
Do. 09.00 u. - 12.30 u. en 13.30 u. - 19.30 u.
Vr. 09.00 u. - 13.00 u.
Toerisme Riemst
tel. 012 44 03 75
Ma. 09.00 u. - 12.30 u. en 13.30 u. - 16.30 u.
Di. 09.00 u. - 12.30 u.
Wo. 09.00 u. - 12.30 u. en 13.30 u. - 16.30 u.
Do. 09.00 u. - 12.30 u. en 13.30 u. - 19.30 u.
Vr. 09.00 u. - 15.00 u.
Bibliotheek
tel. 012 44 03 50
Ma. 14.00 u. - 19.00 u.
Di. gesloten
Wo. 10.00 u. - 12.00 u. en 14.00 u. - 19.00 u.
Do. 14.00 u. - 19.00 u.
Vr. 14.00 u. - 19.00 u.
Za. 14.00 u. - 17.00 u.
Technische Dienst tel. 012 44 03 70
Wachtdienst (ná de openingstijden)
gsm 0496 55 90 34
Recyclagepark
tel. 012 23 66 97
Ma. gesloten
Di. 09.00 u. -12.30 u. & 13.00 u. -16.00 u.
Wo. 09.00 u. -12.30 u. & 13.00 u. -16.00 u.
Do. 09.00 u. -12.30 u. & 13.00 u. -17.00 u.
Vr. 09.00 u. -12.30 u. & 13.00 u. -16.00 u.
Za. 09.00 u. -12.30 u. & 13.00 u. -16.00 u.

Wijkpolitie
tel. 012 44 05 00
Ma. 09.00 u. - 12.30 u. en 13.30 u. - 16.30 u.
Di. 09.00 u. - 12.30 u.
Wo. 09.00 u. - 12.30 u. en 13.30 u. - 16.30 u.
Do. 09.00 u. - 12.30 u. en 13.30 u. - 19.30 u.
Vr. 09.00 u. - 13.00 u.
Sociaal Huis
tel. 012 44 09 10
Ma. 09.00 u. -11.30 u. & namid. na afspraak
Di. 09.00 u. -11.30 u. & namid. na afspraak
Wo. 09.00 u. -11.30 u. & namid. na afspraak
Do. 09.00 u. -11.30 u. & namid. na afspraak
Vr. 09.00 u. -11.30 u. & namid. na afspraak
Dienst Rechtshulp tel. 012 44 09 16
Vrije raadpleging op
do. 09.00 u. -11.30 u. & namid. na afspraak
vr. voormid. na afspraak & namid. na afspraak

Milieuklachten melden

24 u. op 24

Onder de kantooruren kun je je milieuklachten melden bij de dienst Milieu op
tel. nr. 012 44 03 40 of 012 44 03 41.
Buiten de kantooruren kun je je milieuklacht permanent kwijt via de politie op
tel. 012 44 05 00.

is gedrukt op milieuvriendelijk papier.

GEMEENTEBESTUUR

Meer weten?
Gemeentehuis
tel. 012 44 03 00
communicatie@riemst.be
www.riemst.be

