
GEMEENTELIJKE SLUITINGS-
DAGEN
De gemeentelijke diensten zijn ge-
sloten op woensdag 11 juli (Feest 
van de Vlaamse Gemeenschap). 
Opgelet: in juli en augustus is er 
geen avondopening op donderdag. 
Het gemeentehuis en Villa Neven 
sluiten dan om 16.30 u. Raadpleeg 
de openingsuren via www.riemst.
be.

De bibliotheek is tijdens de zomer-
maanden gesloten: 
- op woensdag 11 juli (Feest van 

de Vlaamse Gemeenschap);
- op zaterdag 21 juli (Nationale 

feestdag);
- van maandag 23 juli tot en 

met zaterdag 4 augustus. De 
bibliotheek is in deze periode wel 
geopend op zaterdag 28 juli.

De juridische dienst in het Sociaal 
Huis is gesloten op donderdag 5 
en vrijdag 6 juli, maandag 23 juli, 
vrijdag 10 augustus en donderdag 
16 en vrijdag 17 augustus.

Tijdens de zomermaanden is er 
geen spreekuur van Stebo in het 
gemeentehuis en schakelen ze 
voor het woonloket over op een 
zomerregeling. Zij werken dan enkel 
op afspraak. Een afspraak maken 
kan via de website www.stebo.be/
wonen of woonloket.stebo.be, per 
mail naar woonloket@stebo.be of 
telefonisch via het onthaal van het 
gemeentehuis op 012 44 03 00. 
Afspraken gaan door op donder-
dag 15.00 u. en 16.30 u. in het 
gemeentehuis.

GUY KERSTEN (CD&V)  
1STE SCHEPEN
Plattelandsontwikkeling I Dorpsversterking | 
Verkeersveiligheid I Mobiliteit I Openbaar Vervoer | 
Landbouw I Middenstand en Economische Zaken 
| Ruilverkavelingen | Inrichting Openbare Ruimte
012 23 22 06 of 0476 55 26 48,  
guy.kersten@riemst.be

MARINA PAULY (CD&V) 
Communicatie I Cultuur - Socio-Culturele 
Verenigingen I Integrale Kwaliteitszorg Personen 
met een handicap I Toegankelijkheid I Gelijke 
Kansen | Gezin | Kinderopvang I Erfgoed I 
Heemkunde 
0475 93 90 04, marina.pauly@riemst.be

CHRISTIAN BAMPS (CD&V) 
Sport I Bibliotheek I Ontwikkelingssamenwerking | 
Kermissen en Feestelijkheden Toerisme
012 45 60 23 of 0495 46 46 53,  
christian.bamps@riemst.be

BERT CILISSEN (CD&V) 
Onderwijs/Volwasseneneducatie
Jeugd | Aankoopbeleid I Tewerkstelling
012 45 59 17 of 0495 79 88 47,  
bert.cilissen@riemst.be

MATHIEU EYCKEN (CD&V) 
Leefmilieu I Duurzame Ontwikkeling |  
Gezondheid en Preventie I Dierenwelzijn  
Archeologie | Monumenten & Landschappen I 
Archief | ICT & informatisering
012 45 67 04 of 0479 44 22 86,
mathieu.eycken@riemst.be

MARK VOS (CD&V)  
BURGEMEESTER

 Bestuur I Beleid, planning en innovatie | Personeel 
| Financiën I Politie I Burgerzaken I Groeven 
| Openbare Werken | Nutsvoorzieningen | 
Patrimonium | Begraafplaatsen

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

GEMEENTESECRETARIS 

Guido VRIJENS 012 44 03 01, secretaris@riemst.be

GEMEENTERAADSLEDEN 
(per partij in alfabetische volgorde)

CD&V Joël L’Hoëst 0498 91 86 56, joellhoest@hotmail.com I 
Mieke Loyens 0474 72 42 57, Mieke.loyens@skynet.be I  
Peter Neven 0474 52 52 81, peter_neven@hotmail.com I  
Jean Nicolaes 012 45 51 42 of 0497 06 01 39, jean.nicolaes@
telenet.be I Rachelle Onclin 0499 56 68 98, rachelle.onclin@
gmail.com I Davy Renkens 0494 61 89 99, davyrenkens@
hotmail.com I Anja Slangen 0479 40 20 46, anja.slangen@
hotmail.com

N-VA Anita Beusen 0497 18 40 52, anita.beusen@pandora.be 
I Agnes Coenegrachts 0497 81 44 09, coenegrachtsagnes@
gmail.com I Etienne Gielen 0495 64 71 72, etienne.gielen@
telenet.be I Dirk Jacobs 0473 22 05 68, dirk.jacobs83@ 
telenet.be I Marc Konings 0472 86 73 54, marckonings@ 
msn.com I Jan Peumans 02 552 11 06 of 02 552 11 07,  
jan.peumans@vlaamsparlement.be I Jo Ruyters 0496 20 60 15, 
jo.ruyters@telenet.be 

OPEN VLD Steven Coenegrachts 0477 36 81 11, steven.
coenegrachts@openvld.be I Jan Noelmans 0496 79 32 16, jan@
mathiasdeclercq.be I Ludwig Stevens 012 45 76 66 of 0473 34 
64 55, ludwig.stevens@sterimed.be

SP.A/GROEN Ivo Thys 0477 35 12 91, ivothys@telenet.be

SCHEPENEN (ook zetelend in de gemeenteraad)

Spreekuren: na afspraak

KATJA ONCLIN (CD&V) 
Voorzitter Sociaal Huis I Ruimtelijke  
Ordening | Huisvesting-Woonbeleid |  
Sociale Aangelegenheden | Senioren
0479 79 88 09, katja.onclin@riemst.be

Op vrijdag 6 en vrijdag 13 juli is er 
nog een spreekuur van de Landelij-
ke Kinderopvang tussen 9.00 u. en 
10.00 u. (op afspraak). Nadien vindt 
er geen spreekuur meer plaats tot 
24 augustus, dan start het spreek-
uur weer op zoals gewoonlijk.
Tijdens de zomervakantie kan je wel 
terecht in het kantoor in Bilzen op 
donderdagnamiddag. Contacteer 
tel. 089 32 87 70 om een afspraak 
te maken. Je kan tussen 9.00 u. en 
14.00 u. ook terecht op de infolijn 
via tel. 070 24 60 41.

BEKENDMAKING 
GEMEENTELIJK RUIMTELIJK 
UITVOERINGSPLAN (RUP) 
“ZONEVREEMDE SPORT- EN 
RECREATIETERREINEN
Het gemeentelijk Ruimtelijk Uit-
voeringsplan (RUP) “zonevreemde 
sport- en recreatieterreinen” ligt 
van maandag 4 juni tot en met 
vrijdag 3 augustus tijdens de 
diensturen ter inzage op de dienst 
Ruimtelijke Ordening (openbaar 
onderzoek). Het RUP is ook raad-
pleegbaar via: www.riemst.be/nl/
bestuur/bekendmakingen-en-open-
bare-onderzoeken. Heb je bezwa-
ren of opmerkingen over dit plan, 
dan kun je dit tot uiterlijk vrijdag 3 
augustus vóór 12.00 u. aangete-
kend bezorgen aan de Gemeen-
telijke Commissie voor Ruimtelijke 
Ordening (GECORO) of schriftelijk 
afgeven bij de dienst Ruimtelijke 
Ordening. 

SAVE THE DATE! 18 AUGUSTUS 
START BINCKBANK TOUR
Op zaterdag 18 augustus orga-
niseert de gemeente Riemst voor 
de 7de keer in samenwerking met 
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Voorwoord
Wonen in Riemst is elke dag het gevoel 
hebben op een prettige manier thuis te 
komen. Doe dit op een duurzame manier 
en je krijgt een perfecte combinatie. Wij 
willen jullie hierbij helpen. Recent werd 
een gemeentelijk subsidiereglement rond 
duurzaam renoveren goedgekeurd en ook 
de jonge gezinnen in Riemst willen we een 
duwtje in de rug geven wanneer ze ervoor 
kiezen om in Riemst te blijven wonen.

En er is nog meer leuk nieuws: Riemst 
werd officieel erkend als kindvriendelijke 
gemeente. Een titel waar we trots op zijn 
en waar we blijvende inspanningen voor 
zullen leveren. De vele activiteiten die in de 
zomermaanden op het programma staan, 
zijn hier slechts een voorbeeld van.

Sta ook eens stil bij het milieu. We willen 
je vragen om overlast door hondenpoep te 
vermijden. Als iedereen zijn best doet, kun-
nen we er samen voor zorgen dat honden-
poep geen plaats kent in onze gemeente. 
Zo kan iedereen genieten van een propere 
leefomgeving. Heb je er bovendien al aan 
gedacht om een hoogstamboomgaard 
aan te planten? Wij geven je in deze 
37Zeventig graag enkele tips.

Heb je op zaterdag 30 juni nog niets te 
doen? Kom mee fietsen of wandelen op 
onze jaarlijkse proevertjestocht. Onderweg 
kan je op verschillende stopplaatsen een 
typische Riemstse lekkernij proeven. 

We wensen je een leuke zomervakantie!

Marina Pauly
Schepen van Communicatie

WEETJES

 

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 Riemst • tel. 012 44 03 00 • gemeentebestuur@riemst.be  

www.riemst.be

RIEMST IS EEN KIND- EN 
JEUGDVRIENDELIJKE 
GEMEENTE! P 2

TIPS VOOR HONDEN-
BAASJES P 2

PROEVERTJESTOCHT OP 
ZATERDAG 30 JUNI! P 3

FRUIT IN ELKE  
RIEMSTSE SCHOOL P 3

WEETJES P 4

VRIJDAG 13/07 | 19U00
REPETITIECONCERT 
Locatie: zaal Sint-Cecilia, Bejats 14, 
Kanne
Organisatie: K.F. Sint Cecilia Kanne 
Contactpersoon: Veronique Leben -  
kfckannesecretaris@gmail.com

ZATERDAG 14/07, ZONDAG 
15/07
RIEMST LEEFT
Op zaterdag vanaf 21.00 u. concert van 
K.H. St-Martinus Riemst met een optre-
den van Wim Soutaer en Franz Theunisz 
en op zondag vanaf 07.00 u. ’s morgens 
rommelmarkt en vanaf 17.00 u. “Riemst 
swingt”: grote BBQ, optredens van Nooit 
genoeg!, Hellbillies, Joe Hardy, Coverband 
Outback en DJ Eddy (feestcafé) en WK 
voetbal Finale 2018 op groot scherm. 
Locatie: in en rond Zaal ’t Paenhuys, 
Paenhuisstraat 11, Riemst
Tarief: zaterdag 12 euro en zondag gratis 
inkom
Organisatie: K.H. St-Martinus Riemst
Contactpersoon: Marc Nulens – 
gsm 0477 66 92 25
Meer info? www.riemstleeft.be 

ZATERDAG 21/07 | 07U00
SPORTIEVE EN RECREATIEVE WAN-
DELING TE GENK - TERRILTOCHT
Vertrek: zaal Modern (casino), Andre Du-
montlaan 2, Genk
Afstand: 6, 8, 12, 17, 20 km 
Organisatie: Wandelvrienden Tonge-
ren-Riemst
Contactpersoon: Roger Stassen – 
tel. 012 23 02 85 (na 19.00 u.)

ZONDAG 22/07 | 08U00
ROMMELMARKT VAL-MEER
Organisatie: K.F. De Vrije Burgers Val-Meer
Info en inschrijven: www.vrijeburgers.be  
– Bertho Bouveroux gsm 0479 65 86 
31, Armand Dolhain tel. 012 45 19 18 of 
Herman Toppets tel. 012 45 27 21

WOENSDAG 25/07 | 20U00
ORGELCONCERT HERDEREN
Locatie: Kerk St.-Jan de Doper, Herderen
Organisatie: Orgelvrienden Riemst i.s.m. 
Stichting Orgelvrienden Limburg (SOL)
Contactpersoon: Bert Vossen – 
vossenb@telenet.be – tel. 012 45 18 63 

VRIJDAG 27/07, ZATERDAG 
28/07, ZONDAG 29/07
REECKFEESTEN RIEMST
Op vrijdag vanaf 19.30 u. Beerpongtor-
nooi, op zaterdag vanaf 20.00 u. Reeck 
Live met live optredens en op zondag 
vanaf 14.00 u. Bierfestival met grote BBQ 
en Coverband Eminens. 
Locatie: Sporthal Op’t Reeck, Reeckervelt 
3
Organisatie: Omnisport Op’t Reeck
Contactpersoon: Gerd Mengels – 
gerd@optreeck.be – gsm 0478 29 15 26

ZONDAG 29/07 | 08U00
BUSREIS NAAR SCHINVELD (NEDER-
LAND)
Vertrek is mogelijk in Riemst en Maastricht
Afstand: keuze uit verschillende afstanden
Organisatie: Wandelvrienden Tonge-
ren-Riemst
Reservatie en info: Vicky Smits – 
tel. 012 23 02 85 (na 19.00 u.)

Proevertjes- 
tocht op 
30/06!

DIENSTENCENTRUM  
Locatie: Dienstencentrum De Linde - Paenhuisstraat 11 – 3770 Riemst - Tel. 012 21 46 98 
- dienstencentrum@riemst.be

CURSUSSEN VOOR JONG EN OUD BIJ 
DIENSTENCENTRUM DE LINDE TE RIEMST
In samenwerking met Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs 
(PCVO) Voeren start Dienstencentrum De Linde in september weer met een 
nieuw cursusaanbod. De leerkrachten van PCVO Voeren hebben weer een 
mooi aanbod samengesteld. Zij delen graag hun expertise en leggen je gedul-
dig en haarfijn alle geheimen van hun vak uit, of dat nu een computer- of een 
taalcursus is. 

Het aanbod
Wil je je talenkennis uitbreiden met Engels, Duits, Spaans, Italiaans of Frans? Dan is één van 
de taalcursussen zeker jouw ding. Werk je slechts sporadisch met de computer en wil je meer 
kennis over de basisbeginselen? Dan zijn de cursussen ‘beginners op PC’ of ‘vlotter op PC’ 
iets voor jou. Heb je toch al voorkennis en wil je meer? Schrijf je dan zeker in voor Adobe 
Spark. Een nieuw programma waarmee je als geen ander mooie afbeeldingen, webpagina’s 
en videoverhalen kan maken. Je kan daarnaast ook nog steeds kiezen voor creatieve fotobe-
werking, Word, Excel of fotograferen met je smartphone of iPhone. In het Dienstencentrum 
kan het allemaal! 

Het volledige aanbod en het uurrooster vind je op www.riemst.be/nl/leven - Dienstencentrum 
‘De Linde’ – PCVO Voeren.

Inschrijven
Informeer naar de opleiding van jouw keuze en schrijf je in! De nieuwe lessen starten in de 
eerste week van september 2018. Inschrijven kan via centrumleider Erik Coenegrachts of via 
de webwinkel www.online-inschrijvingpcvovoeren.be. 

WAT TE DOEN IN JULI

Golazo een rit van de BinckBank 
Tour met als uitvalsbasis de brug 
van Vroenhoven. Zet alvast een 
kruisje in je agenda! De start wordt 
gegeven rond 12.00 u. boven op de 
brug van Vroenhoven. Het parcours 
loopt via de Maastrichtersteenweg, 
Visésteenweg, Eben-Emael, Grena-
diersweg, Steenstraat, Statiestraat, 
Muizenberg, Maastrichtersteenweg 
met spurt omstreeks 12.30 u. op 
de brug in Vroenhoven, om vervol-
gens via de Visésteenweg Riemst 
te verlaten en de rit verder te zetten 
naar de eindmeet in Sittard-Ge-
leen. In onze volgende editie van 
37Zeventig kan je ook een zitje in 
de volgwagen winnen!

GEMAKKELIJK SORTEREN BIJ 
EVENEMENTEN
Om het sorteren van afval op 
evenementen te vergemakkelijken 
wordt het systeem van afvalstraat-
jes vervangen door speciale zakken 
die zonder container gebruikt 
kunnen worden. Ze bevatten een 
ingebouwde riem en kabelbinder. 
Je kan ze gemakkelijk ophangen 
aan een omheining of nadarhek. 
De zak blijft open staan en dat is 
handig om afval te deponeren. De 
volle zak wordt door de kabelbin-
der afgesloten. De zakken kunnen 
gratis bij de uitleendienst afgehaald 
worden. Na afloop van het evene-
ment worden de zakken met ge-
sorteerd afval door de Technische 
Dienst meegenomen. Het restafval 
(niet gesorteerd afval) moet door de 
organisator zelf afgevoerd worden.

Het gemeentebestuur streeft ernaar 
een betaalbaar woonaanbod te creëren 
voor jong en oud in onze dorpskernen. 
Daarom investeert de gemeente Riemst 
samen met heel wat partners in de 
uitbouw van een doordacht woonbeleid 
waarin de leefbaarheid van onze dorpen 
centraal staat.

Op het vlak van wonen zijn er enkele nieuw-
tjes, die je zeker kunnen interesseren.

Subsidie voor jonge Riemstenaren
Het gemeentebestuur wil enerzijds jonge 
Riemstenaren aansporen om in Riemst te blij-
ven wonen of om terug te keren naar Riemst 
en anderzijds oude en leegstaande woningen 
activeren. Daarom werd op de gemeente-
raad het subsidiereglement ‘Aankoop oudere 
en leegstaande woningen voor jonge Riem-
stenaren’ 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 wor-
den. De premie kan gecumuleerd worden 
met eventuele andere bouw- of renovatiesub-
sidies of toelagen, zowel gemeentelijke als 
andere. 

Hoe dien je de aanvraag in? Dit dient te ge-
beuren via een aanvraag gericht naar het 
College van Burgemeester en Schepenen, 
gestaafd met een authentieke notariële akte. 
Het volledige reglement is terug te vinden via 
https://www.riemst.be/nl/bestuur/reglemen-
ten-en-verordeningen. 

IN DE KIJKER  

WONEN IN RIEMST
De Moult: kavels te koop! 
Is kopen of verbouwen niet meteen jouw ding 
en ben je op zoek naar een nieuwbouwka-
vel? De gemeente Riemst investeert ook in 
het ontwikkelen van betaalbare bouwgron-
den en woongelegenheden. Een mooi voor-
beeld vind je op De Moult in Zussen. In 2013 
kwamen de eerste 15 gemeentelijke bouw-
gronden op de markt, sinds begin 2017 zijn 
er dat 35. Op dit moment zijn 22 van de 35 
bouwgronden toegewezen. Er wordt dus flink 
gebouwd op De Moult! De gemeente zet de 
gronden tegen een zo gunstig mogelijk tarief 
in de markt en zorgt er via een toewijzings-
reglement voor, dat ze maximaal aan Riem-
stenaren worden aangeboden. Iets voor jou? 
Er zijn nog kavels in de aanbieding!

Duurzaam wonen verdient 
een premie 
In 2011 ondertekende het gemeentebestuur 
de Europese ‘Convenant of Mayors’. Hiermee 
ging het gemeentebestuur de uitdaging aan 
om 20% minder CO2-uitstoot te hebben te-
gen 2020. In maart 2018 stapte het gemeen-
tebestuur ook in op het nieuwe Convenant of 
Mayors. Met deze verderzetting hebben we 
als gemeentebestuur het engagement gege-
ven om 40% CO2 te besparen tegen 2030. 

Om die doelstellingen te behalen, rekenen 
we ook op de hulp van onze inwoners. En 
daar staat een bedankje tegenover. We wil-
len ambitieuze renoveerders die hun woning 

energetische verbeteren, belonen. Dit door 
een premie toe te kennen. De premie is geba-
seerd op het behaalde E-peil van het gebouw, 
waarbij het E-peil minstens E90 moet dragen. 
Je kan de premie aanvragen door een inge-
vuld aanvraagformulier met een kopie van 
het EPB-verslag, gemaakt door een gecerti-
ficeerd deskundige, in te dienen. 

Raadpleeg het volledige reglement via https://
www.riemst.be/nl/werken/reglementen. 

Zonne-installaties
Het gemeentebestuur wil zelf ook het goede 
voorbeeld geven. Zo worden er binnenkort 
zonnepanelen geplaatst op het gemeen-
tehuis, een investering van 81.944 euro die 
een besparing van 30% op energiekosten zal 
opleveren. Het plaatsen van zonnepanelen 
vormt een belangrijk onderdeel van het en-
gagement binnen het burgemeesterconve-
nant om de klimaat- en energiedoelstellingen 
van de EU te behalen. 

Ook jij als inwoner blijkt goed bezig te zijn! In 
Riemst kwamen er van 1 januari 2017 tot 1 
maart 2018 maar liefst 130 nieuwe zonne-in-
stallaties bij. Zo beschikten we op 1 maart 
2018 over 78,6 installaties per duizend inwo-
ners. Dit is een stijging van 11,4% ten opzich-
te van 1 januari 2017. We vinden ons op deze 
manier in het kop van het peloton. Ook in de 
toekomst hopen we verdere inspanningen te 
leveren om bij te dragen aan de klimaatdoel-
stellingen!

HEB JE AL GEHOORD VAN 
DE NIEUWE GDPR-WETGEVING? 
Misschien schrik je even bij dit artikel. Het vertrouwde familieleven, dat elke Riemstenaar ongetwijfeld 
graag las, is niet meer. Dit heeft alles te maken met de nieuwe GDPR-wetgeving, die sinds 25 mei in 
werking is getreden.

De General Data Protection Regu-
lation (GDPR) of de Algemene Ver-
ordening Gegevensbescherming 
(AVG) is een geheel van regels om 
de gegevens van Europese burgers 
beter te beschermen. Niet alleen kan 
jij als inwoner je gegevens opvragen, 
laten aanpassen of verwijderen, van 
het gemeentebestuur wordt ook 
transparantie en ondubbelzinnig-
heid verwacht in het omgaan met 
persoonsgegevens. Om bepaalde 
persoonsgegevens te mogen ge-
bruiken, hebben we een expliciete 
toestemming nodig. 

Omdat uw privacy voor ons belang-
rijk is, hebben we beslist om het fa-
milieleven niet langer te publiceren 
in het informatieblad. We begrijpen 
dat dit voor sommigen een jamme-
re keuze is, maar jullie privacy staat 
voor ons voorop. Niet getreurd: 
deze ruimte in het informatieblad 
wordt elke maand opgevuld met 
een extra artikel, om jullie nog beter 
te informeren. 

De nieuwe GDPR-wetgeving heeft 
ook als gevolg dat de dienst Bevol-
king geen lijsten met persoonsge-
gevens meer zal bedelen aan der-
den, tenzij dit door de wet voorzien 
wordt.

Privacyverklaring website
Op onze website hebben we een 
privacyverklaring toegevoegd. Deze 
is na te lezen op https://www.

riemst.be/nl/privacy. Via deze priva-
cyverklaring trachten we transparant 
te zijn over de persoonsgegevens 
die wij verzamelen, waarom we die 
verzamelen en wat er met deze ge-
gevens gebeurt. 

Wil jij onze nieuwsbrief nog 
ontvangen?
Wie ingeschreven is voor onze 
nieuwsbrief, heeft het vast al ge-
merkt. Ook hier dien je je inschrijving 
te herbevestigen. Alle persoonsge-
gevens werden uit onze database 
gewist, tenzij je accepteerde om de 
nieuwsbrief toch nog te ontvangen.
Ben jij nog niet ingeschreven en wil 
je toch op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws uit Riemst? Bevestig 
dan snel je inschrijving via https://
www.riemst.be/nl/bestuur/publica-
ties/nieuwsbrief. 

Gebruik van foto’s
Tijdens onze activiteiten worden op 
regelmatige basis foto’s gemaakt. Dit 
kunnen zowel algemene foto’s (over-
zichtsbeelden, sfeerfoto’s, groeps- 
foto’s) als gerichte foto’s (close-ups, 
foto’s waarop je duidelijk herkenbaar 
in beeld gebracht wordt) zijn. Wij ge-
bruiken deze foto’s voor de promo-
tie van onze gemeentelijke activitei-
ten, of om gemeentelijke informatie 
omtrent deze activiteiten te kaderen. 
We doen dit via verschillende ge-
meentelijke kanalen: informatieblad, 
brochures, sociale media, flyers, 
website,… 

Ook bij het maken en gebruiken van 
dergelijke foto’s willen we rekening 
houden met jouw privacy. Aan de 
inschrijvingsformulieren voor de acti-
viteiten in de zomervakantie werden 
daarom al extra velden toegevoegd 
om uw toestemming voor het ma-
ken en gebruiken van foto’s te vra-
gen. 

Weet dat als u een foto opmerkt 
in één van onze gemeentelijke ka-
nalen, die u liever niet gedeeld wilt 
zien, u dit steeds kan melden via 
communicatie@riemst.be of tel. 012 
44 03 05. 

Vorming voor verenigingen
Ook voor verenigingen vraagt deze 
nieuwe wetgeving veel aanpas-
singen. Op dit moment is het voor 
sommige verenigingen nog niet dui-
delijk wat de GDPR inhoudt en wel-
ke maatregelen ze moeten treffen.
Daarom organiseert de dienst Cul-
tuur i.s.m. Vormingplus een work-
shop voor verenigingen over de 
GDPR. 

Tijdens die vorming krijg je inzicht in 
de verplichten van de GDPR en ont-
vang je tips over hoe je er mee kan 
omgaan in de praktijk. 

De vorming vindt plaats op 18 sep-
tember van 20.00 u tot 22.30 u 
en op 24 september van 20.00 u. 
tot 22.30 u. De vorming is gratis en 
zal doorgaan in Dienstencentrum 
De Linde, Paenhuisstraat, Riemst. 
Inschrijven kan via e-mail naar cul-
tuur@riemst.be (max. 1 deelnemer 
per vereniging). 

LEES MEER ONLINE  
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FRUIT IN ELKE 
RIEMSTSE SCHOOL
Via het project ‘Oog voor Lekkers’, de opvol-
ger van ‘Tutti Frutti’, kregen de kinderen in alle 
Riemstse scholen de afgelopen jaren gedu-
rende 30 weken een stuk fruit aangeboden 
op school. Het initiatief kadert in het belang 
van gezondsheidseducatie, waarbij kinderen 
opgevoed worden tot gezonde volwassenen. 

Het project werd deels gesubsidieerd door de 
overheid en deels door de gemeente. Sinds 
1 september 2017 is er een wijziging in de 
subsidieregeling. Hierdoor dreigen sommige 
scholen uit de boot te vallen voor het verkrij-
gen van een subsidie. Het gemeentebestuur 
wil ervoor zorgen dat het project ‘Oog voor 
Lekkers’, ongeacht de subsidie, toch verder 
gezet wordt in alle scholen, ongeacht het on-
derwijsnet. Daarom voorzien ze een financiële 
tussenkomst en dat is uniek in Vlaanderen. 

Als plattelandsgemeente willen we garant 
staan voor het uitbouwen van een gezond-
heidsbeleid binnen de scholen in onze ge-
meente. Daarom vinden we het belangrijk dat 
kinderen ook volgend schooljaar 30 weken 
lang kunnen genieten van vers fruit, dat wordt 
aangeboden i.s.m. een lokale fruitboer.

Onlangs werd nog een workshop ‘gezond 
samenspel’ georganiseerd i.s.m. met ver-
schillende partners. Hier leerden de kinderen 
aan de hand van spelletjes bij over gezonde 
voeding en beweging. Ook in de kinderop-
vang komen er extra bewegingsuren bij. Op 
die manier willen we kinderen wijzen op het 
belang van gezondheid, beweging en gezon-
de voeding. 

29/05   GEMEENTELIJKE SPORTDAG 

17/05  UITREIKING CHEQUE JEUGDRAAD RIEMST AAN HOOP VOOR HIDDE 

23/05  TABLETS OP SCHOOL  

Jouw evenement hier ook zien verschijnen? Geef je activiteit tijdig in via www.

uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 27 juli,  

evenementen dienen vóór woensdag 4 juli ingevoerd te zijn in de UiT- 

databank. Meer info op www.riemst.be.  

5/05 MUSICAL ‘MISERIE OP HET EILAND’ VAN MUZIEKACADEMIE 
 VOEREN-RIEMST 

GEFLITST

ZATERDAG 30/06, ZONDAG 
1/07, MAANDAG 2/07 
DELICIAFEESTEN ZICHEN
Zaterdag vanaf 16.00 u. Delicia’s Schla-
gerparade, zondag vanaf 17.00 u. Delicia 
goes classic, maandag vanaf 14.00 u. 
seniorennamiddag
Locatie: Gasthof Delicia, Visésteenweg 
226
Organisatie: Gasthof Delicia
Contactpersoon: Pierry Loverix – 
info@gasthof-delicia.be – 
gsm 0495 10 16 55

ZONDAG 1/07 | 14U00
GELEIDE DORPSWANDELING KANNE
Op de eerste zondag van de maand, van 
mei tot oktober kan je genieten van een 
geleide dorpswandeling in Kanne
Vertrek: Statieplein, Kanne
Afstand: 4 km
Deelnameprijs: 2,5 euro
Organisatie: dienst Toerisme – 
toerisme@riemst.be – tel. 012 44 03 75

ZONDAG 1/07 | 14U00
ZICHEN KLEINE KERMIS
Locatie: Rode Kruisplein

ZONDAG 1/07 | 09U00 
TRIATLON KANNE
Start Cavemantriatlon om 09.00 u. 
Start sprinttriatlon om 14.00 u. 
Locatie: Onder de brug van N619, langs 
de Jekerstraat, Kanne
Organisatie: Jeugd Triatlon Team Limburg 
vzw 
Contactpersoon: Mario Appermans – 
mario@jttl.be 

ZONDAG 1/07 | 08U00
BUSREIS NAAR HÜNNIGEN - BÜLLIN-
GEN (LUIK)
Vertrek: parking Carrefour, Luikersteen-
weg, Tongeren
Afstand: 4, 7, 12, 22 of 30 km
Organisatie: Wandelvrienden 
Tongeren-Riemst
Reservatie en info: Vicky Smits – 
tel. 012 23 02 85 (na 19.00 u.)

DINSDAG 3/07 | 18U30
AVONDWANDELING ELST
Vertrek: Kapel Ter Elst (Millen)
Afstand: 6 à 7 km
Organisatie: Wandelvrienden 
Tongeren-Riemst
Contactpersoon: Roger Stassen – 
tel. 012 23 02 85 (na 19.00 u.)

ZATERDAG 7/07 | 08U30
DAGTOCHT NAAR MONSCHAU EN 
WIJNDORP ALTENAHR
Locatie: Statieplein Kanne
Organisatie: Okra/Trefpunt Kanne
Contactpersoon: Marlou Jacobs – 
jacobs.marlou@hotmail.be 

ZATERDAG 7/07, ZONDAG 
8/07, MAANDAG 9/07 
FESTIVALMEER
Zaterdag vanaf 18.30 u. barbecue, zon-
dag vanaf 07.00 u. wandeldag met aan-
sluitend familieactiviteit en après-skiparty, 
maandag vanaf 16.00 u. Heilige mis voor 
leden en overledenen van de harmonie 
met aansluitend Schlagerfestival
Locatie: Plein aan zaal De Bond, Bamp-
straat, Val-Meer
Organisatie: Festivalmeer
Contactpersoon: Jean-Marie Stevens – 
jean-marie.stevens@telenet.be 

ZATERDAG 7/07 EN ZONDAG 
8/07 | 07U00
RECREATIEVE WANDELING TE 
ZOUTLEEUW
Vertrek: Gemeenschapscentrum De Pas-
sant, St.-Truidersteenweg 1a, Zoutleeuw 
Afstand: 4, 6, 12, 20 of 50 km 
Organisatie: Wandelvrienden 
Tongeren-Riemst
Contactpersoon: Marc Luyck – 
tel. 012 455767 of 
marc.luyck1@gmail.com 

ZONDAG 8/07 | 13U00
WANDELING IN GENOELSELDEREN 
Wandeling - met of zonder hond - in de 
natuur met aansluitend barbecue.
Afstand: 5 of 10 km
Vertrek: Hondenclub Genoelselderen, 
Sint-Maartenstraat
Organisatie: hondenclub KG 40 Riemst 
vzw
Contactpersoon en reserveren BBQ: 
Servais Coenegrachts – servais.coene-
grachts@telenet.be – gsm 0479 84 99 66

ZONDAG 8/07 | 07U00
WANDELDAG VAL-MEER 
Locatie: Zaal De Geel, Bampstraat Val-
Meer
Organisatie: vzw Kristene Gildebroeders 
K.H.
Contactpersoon: Jean-Marie Stevens – 
jean-marie.stevens@telenet.be

WOENSDAG 11/07 | 19U00
TVL-VERTELLINGEN MET OPTREDEN 
VAN BERT GABRIËLS
Locatie: Onder de Brug Vroenhoven, 
Maastrichtersteenweg 212
Organisatie: Gemeente Riemst i.s.m. TV 
Limburg
Contactpersoon: dienst Communicatie – 
communicatie@riemst.be – 
tel. 012 44 03 05

DONDERDAG 12/07 
DAGUITSTAP NEOS RIEMST
Daguitstap met voormiddag een bootuit-
stap van Luik naar Visé en namiddag een 
bezoek aan de Mijn van Blegny
Organisatie: Neos Riemst
Contactpersoon: Yvan Vos – 
yvan.vos@skynet.be – tel. 012 45 28 00 of 
gsm. 0474 64 82 12

NIEUWS VAN DE  
PROVINCIE LIMBURG
WWW.LIMBURG.BE   WWW.FACEBOOK.COM/LIMBURGBE   TWITTER.COM/LIMBURGBE

Een initiatief van de
provincie Limburg

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, BE
limburg.be

 

WAT TE DOEN IN JULI

JEUGD
RIEMST IS EEN KIND- 
EN JEUGDVRIENDELIJKE 
GEMEENTE!
Sinds zondag 17 juni mag Riemst zich 
officieel een kind- en jeugdvriendelijke 
gemeente noemen. We kregen het la-
bel, dat 6 jaar geldig is, officieel over-
handigd door Sven Gatz, minister van 
Jeugd. Maar wat betekent dat label ei-
genlijk?
 
Het label ‘Kindvriendelijke gemeente’ erkent 
steden en gemeenten die streven naar de 
realisatie van alle rechten van het kind, zo-
als omschreven in het Kinderrechtenverdrag. 
De doelgroep van dit verdrag zijn kinderen 
en jongeren tot achttien jaar. De steden en 
gemeentes die het label wensen te behalen, 
moeten kunnen aantonen dat ze inzetten op 
deze doelgroep en hun leefwereld mee inte-
greren in het beleid. Tot nu toe zijn 15 steden 
en gemeentes hierin geslaagd. En ook Riemst 
mag zich vanaf nu aan dit lijstje toevoegen! 

Jeugd in Riemst
In de vaste overtuiging dat kinderen en jon-
geren de toekomst én het heden uitmaken, 
willen wij als gemeentebestuur blijvend wer-
ken en voortbouwen aan een kind- en jeugd-
vriendelijke gemeente. 
Zo werken we momenteel een groen speel-
weefselplan uit, met veilige en toegankelijke 
verbindingen tussen alle speel- en kindplek-
ken. Ook de Culturodroom is een uitbreiding 
op het jeugdaanbod. De Culturodroom reist 
letterlijk door de gemeente en maakt in elke 
dorpskern een stop om kinderen en jongeren 
te plezieren met een gevarieerd cultureel aan-
bod. Dit niet alleen vóór jongeren, maar ook 
in samenwerking met onze jongeren. Riemst 
streeft ernaar een gemeente te zijn waarin 
kinderen en jongeren alle kansen krijgen om 
hun talenten te ontwikkelen en actief deel te 
nemen aan het beleid. Kindvriendelijk is van-
zelfsprekend ook mensvriendelijk. 

Onze jongeren kunnen rekenen op een breed 
pakket aan activiteiten en diensten. We ver-
welkomen tijdens de zomermaanden dage-
lijks maar liefst 130 kinderen op het speelplein 
en gemiddeld 126 kinderen in de kinderop-
vang. Een uitdagend aanbod van grabbel-
pas- en swapactiviteiten, sportactiviteiten, 
onderwijsmogelijkheden met aandacht voor 
digitale technologieën en een netwerk van 
gezondheidszorg en hulpverlening biedt onze 
jongeren de ondersteuning die ze verdienen.

Toekomstplannen
In de toekomst willen we nog meer inzetten 
op participatie, laagdrempeligheid en we-
derzijdse communicatie. Dit door gerichter 
te communiceren met kinderen en jongeren. 
Vertrekkend van de leefwereld en ideeën van 
kinderen en jongeren streeft Riemst naar 
een geïntegreerd gemeentebeleid. Dat bete-
kent dat het beleid in alle domeinen rekening 
houdt met de belangen, ideeën en noden van 
de doelgroep. Door al deze aspecten te in-
tegreren en een actieplan voor de toekomst 
uit te werken, slaagden we erin om het label 
te behalen. We zijn trots op deze titel en zul-
len blijvende inspanningen doen om deze titel 
ook in de toekomst verder waar te maken. 

26/05   CULTURODROOM: BESTE KAMPVUURMUZIKANT VAN LIMBURG 

SENIOR? VOEL JE VEILIG IN LIMBURG
Het is goed wonen in Limburg. Al kampen sommigen onder ons af en toe met 
een gevoel van onveiligheid. Vooral senioren, hoewel zij juist mínder vaak 
slachtoffer zijn van bijvoorbeeld criminaliteit. De beste manier om hun angst 
weg te nemen? Objectieve en praktische informatie aanreiken. De provincie 
Limburg doet dat met een brochure en infosessies.

TOERISME
PROEVERTJESTOCHT 
OP ZATERDAG 30 JUNI!  
De Proevertjestocht is terug. Beleef op zaterdag 30 juni een heerlijke fiets- of wan-
deltocht en hou onderweg halt voor een lekkernij bij één van onze stopplaatsen.

Praktisch
Starten kan vrijblijvend tussen 10.00 u. en 
13.30 u. aan de Waterburcht in Millen, Kat-
testraat 22. Wie meedoet aan de fietstocht 
(43 km) kan ook starten op volgende locaties:

• Wijnkasteel Genoelselderen, Kasteelstraat 
9

• Kringwinkel Riemst, Spaalderweg 7
• De Jambrouwerij Val-Meer, Valmeerstraat 

123

Je betaalt 5 euro per deelname, kinderen tot 
12 jaar mogen gratis meefietsen. Wil je liever 
een flinke wandeling maken (3, 5 of 10,5 km), 
dan kost deelname 2 euro. Ook hier mogen 
kinderen tot 12 jaar gratis mee.

MILIEU
TIPS VOOR 
HONDENBAASJES 
Honden hebben aan mensen ongetwijfeld veel te bieden: vriendschap, bescher-
ming, wandelplezier, gezelligheid. Maar voor wat hoort wat. Onze trouwste vier-
voeter vraagt ook aandacht, gepaste voeding, beweging, zorg, discipline, een lei-
band,… Zo niet kan het dier overlast veroorzaken en zo ver willen we het niet laten 
komen. Daarom zijn er een aantal regels, uit respect voor iedereen en zéker voor 
het welzijn van je hond!

Altijd aan de leiband
Honden, met uitzondering van honden ge-
bruikt voor de jacht tijdens de vergunde 
periode, moeten aan de leiband gehouden 
worden op het volledige grondgebied van de 
gemeente. Er zijn uitzonderingen mogelijk: op 
terreinen gebruikt door erkende hondenscho-
len, in privétuinen of in andermans privétuin 
indien de eigenaar toestemming geeft.

Neem je voorzorgsmaatregelen
Als begeleider van een hond moet je, onge-
acht waar, de nodige voorzorgsmaatregelen 
treffen opdat je hond geen gevaar zou bete-
kenen voor voorbijgangers en geen schade 
aanbrengt aan de omgeving. Doe je dit niet, 
dan kunnen er maatregelen genomen wor-
den. Dit gaat van het geven van een waar-
schuwing of het verplichten van een muilband 
of opleiding tot zelfs het in beslag nemen van 
de hond. Met uitzondering van personen met 
een handicap, vergezeld van hun geleide-
hond, is de toegang van honden verboden 
tot het zwembad, speelpleinen, sportvelden, 
sporthallen, alsook op plaatsen waar er aan 
de ingang een verbodsteken werd geplaatst.

Honden mogen nooit hinder veroorzaken 
door aanhoudend geblaf of gejank, het zijn de 
baasjes die moeten zorgen dat de rust van 

de omwonenden niet abnormaal verstoord 
wordt. Andersom mogen honden nooit opge-
hitst of getergd worden. Wanneer een hond 
wegloopt, dien je onmiddellijk de politie te 
verwittigen. 

Weg met hondenpoep!
Niets vervelender dan een hoopje op je stoep 
zien liggen of aan je schoen voelen kleven. 
Maar hondenpoep is niet alleen vervelend en 
vies, het kan ook een gezondheidsrisico in-
houden, omdat het wormen verspreidt die in-
fecties kunnen veroorzaken. Vooral spelende 
kinderen in het park of in zandbakken kunnen 
besmet raken. Laat dus zéker op die plaatsen 
geen hondenpoep liggen!

Het probleem kan nochtans eenvoudig opge-
lost worden: neem een zakje mee tijdens de 
wandeling en ruim hondenpoep onmiddellijk 
op. Je kan dit zakje weggooien in de straataf-
valbakjes. Wist je dat het opruimen van hon-
denpoep zelfs verplicht is volgens artikel 42 
van de politieverordening? Louter het niet bij 
hebben van een zakje, wordt als een inbreuk 
beschouwd. Denk hier voortaan aan als je je 
hond uitlaat!

TIP: Denk aan het milieu en gebruik bij 
voorkeur 100% biologisch afbreekbare zak-
jes, speciale papieren zakjes of zakjes uit 
100% gerecycleerd materiaal. 

De laatste 7 jaren werden zo 513 hoogstam-
fruitbomen aangeplant, dit komt overeen met 
een oppervlakte van circa 5 ha. Om al dit fruit 
te verwerken, kan je beroep doen op de sap-
mobiel. Op 21 september kan je je fruit laten 
verwerken via deze mobiele fruitpers. Vooraf 
inschrijven is verplicht via de Nationale Boom-
gaarden Stichting (tel. 012 39 11 88). 

Ook op eigendom van de gemeente werden 
hoogstamfruitbomen aangeplant, dit in func-
tie van het behoud van beschermde soorten 
(vleermuizen, dassen,…) of ze doen dienst 
als plukboomgaarden. Zo kan je o.a. hoog-
stamboomgaarden terugvinden Op ’t Reeck, 
aan hoeve Henrotte in Membruggen, in Elst, 
aan de Coolen in Val-Meer, bij de speelboom-
gaard in Membruggen en bij de plukboom-
gaard achter de school in Val-Meer. 

MILIEU
AANPLANT VAN BOMEN
Het gemeentebestuur wil de boomgaardgordels rond de dorpskernen behouden, 
verbeteren en uitbreiden. Wist je dat je zelfs een subsidie kunt ontvangen bij het 
aanplanten van hoogstamboomgaarden? Ook aanplantingen in de buurt van het 
fietsroutenetwerk en rond landbouwbedrijven kunnen via de Nationale Boomgaar-
denstichting gratis gebeuren bij particulieren.

Naast de aanplant van laanbomen, gemeen-
telijk groen op openbaar domein, de aanplant 
van hoogstamboomgaarden en hagen werd 
een bosuitbreiding gerealiseerd. Op de oude 
site van het voetbalveld in Kanne werd een 
speelbos aangelegd met in totaal 980 bo-
men en 200 struiken. De aanplant werd ge-
realiseerd in samenwerking met de bosgroep 
Zuid-Limburg vzw en met subsidie van het 
boscompensatiefonds.

Ook zet de gemeente in op de aanplant van 
klimaatbomen. Jaarlijks worden er 25 kli-
maatbomen geplant, de eerste aanplanting 
gebeurde deze lente in Membruggen.

Kom proeven van Riemst
Elke deelnemer ontvangt bonnetjes die je tij-
dens de tocht kan inwisselen voor een streek-
proevertje op één van de stopplaatsen.

Eroica 2018
Het is goed mogelijk dat er tijdens de proe-
vertjestocht een retrosfeer in de lucht hangt. 
Dit heeft alles te maken met de derde editie 
van Eroica Limburg. Dit zijn drie wielertochten 
van 60, 100 en 160 km langs verharde en on-
verharde wegen. Ook Riemst maakt dit jaar 
deel uit van de route! De Waterburcht is één 
van de stopplaatsen van de Eroica Limburg 
2018. 

Meer info? Dienst Sport of dienst Toerisme – 
tel. 012 44 03 70. 

Preventietips verzameld
in brochure
Wat lees je in de brochure Preventietips voor 
Limburgse senioren?
Hoe je een val voorkomt, je woning beveiligt, 
veilig online shopt en zonder risico’s deel-
neemt aan het verkeer. Kortom: hapklare tips 
om je geruster te voelen tijdens je dagelijkse 
activiteiten.
De brochure aanvragen kan via mail naar 
sien.vanlangendonck@limburg.be (tel. 011 
23 80 96). Je vindt al deze tips ook op www. 
preventiesenioren.be.

Gratis infosessies
Hoe schrik je inbrekers af? Hoe beperk je het 
risico op brand in huis? De diefstal- en brand-
preventieadviseurs van de provincie Limburg 
leggen het haarfijn uit.

Ze geven infosessies en rondleidingen 
aan seniorenverenigingen in het Provin-
ciehuis in Hasselt, het PLOT (provincie 
Limburg opleiding en training) in Genk, 
een brandweerkazerne in je buurt of een 
zelfgekozen locatie in je eigen gemeente.
En of die sessies een succes zijn! In 2017 
vonden er al 25 plaats, goed voor 600 
aanwezigen. Voor 2018 zijn er al 29 ge-
pland en de aanvragen blijven binnen-
stromen.

Ook iets voor jouw organisatie of vereni-
ging? Schrijf die snel in via www.preven-
tiesenioren.be. Na afloop gaat iedereen 
naar huis met een gratis rookmelder.
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