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Voorwoord
Een nieuwe legislatuur, betekent ook een 
nieuwe begroting. We streven opnieuw 
naar sociaal verantwoorde investeringen, 
met het oog op een gezonde financiële 
balans. We geven graag enkele blikvangers 
mee in deze 37Zeventig.

Inzet voor het klimaat is belangrijk op alle 
niveaus, ook als gemeente kunnen we 
ons steentje bijdragen. De inzet op het 
voorkomen van wateroverlast, zoals op de 
Smisstraat en de Ophemmerstraat, is daar 
slechts één voorbeeld van. Bovendien kan 
ook jij als inwoner zorgen voor verandering. 
Neem op 22, 23 en 24 maart deel aan de 
zwerfvuilactie Straat.net en zorg mee voor 
een propere, aangename buurt. 

Het carnavalsseizoen staat voor de deur, 
we hopen je te verwelkomen op één van 
de stoeten georganiseerd door onze 
enthousiaste verenigingen en vrijwilligers. 
Geniet je liever van een rustige wandeling? 
Vanaf 10 maart kan je deelnemen aan ge-
leide dorpswandelingen in Kanne. Voor de 
sportievelingen onder ons, of degenen die 
hun goede voornemens nog niet opgege-
ven hebben, is er de cursus Start 2 Run.

Twijfel niet, want ik geloof in jou! Op 1 
maart vieren we de nationale complimen-
tendag. Heb jij ook een complimentje voor 
je collega, buur of goede vriend? Spreek 
het uit, maak iemands dag goed en word 
er zelf ook gelukkig van!

Vriendelijke groeten
Mark Vos
Burgemeester

EEN FINANCIEEL  
GEZONDE GEMEENTE P. 2

EEN NIEUW PLEIN VOOR 
VAL-MEER P. 2

JEUGDBOEKENMAAND  
IN DE BOEKERIJ P. 3

POLITIE OP DE DIGITALE 
SNELWEG! P. 3

GUY KERSTEN (CD&V)  
1STE SCHEPEN
Aankoopbeleid | Burgerzaken |  Europese  
aangelegenheden | Dorpsversterking | Landbouw | 
Middenstand en Economische zaken |  
Plattelandsontwikkeling | Ruilverkavelingen |  
Tewerkstelling | Toerisme 
gsm. 0476 55 26 48 | guy.kersten@riemst.be

MARINA PAULY (CD&V) 
Bibliotheek | Cultuur | Culturodroom | Gezin 
| Huis van het Kind | IKZ | Kinderopvang | 
Muziekacademie | Onderwijs | Pentagoon | 
Volwasseneneducatie | Vrijwilligerswerking 
gsm. 0475 93 90 04 | marina.pauly@riemst.be

MATHIEU EYCKEN (CD&V)
VOORZITTER BIJZONDER COMITÉ 
VOOR DE SOCIALE DIENST
Archeologie | Archief | Duurzame ontwikkeling | 
Erfgoed | Heemkunde | ICT & informatisering | 
Kerkbesturen | Leefmilieu | Dierenwelzijn |  
Monumenten & Landschappen
tel. 012 45 67 04 of gsm. 0479 44 22 86 |  
mathieu.eycken@riemst.be

MARK VOS (CD&V)  
BURGEMEESTER

 Bestuur | Beleid | Begraafplaatsen | Communicatie 
| Financiën | Groeven | Nutsvoorzieningen | 
Openbare Werken | Patrimonium | Personeel | 
Planning en Innovatie | Politie | Brandweer

tel. 012 44 03 02 of gsm. 0476 47 72 68 | mark.vos@riemst.be
Spreekuren: elke maandag van 17.00 u. tot 18.00 u. in het 
gemeentehuis of na afspraak.

ALGEMEEN DIRECTEUR 

Guido Vrijens, Algemeen directeur 
tel. 012 44 03 89, guido.vrijens@riemst.be 

GEMEENTERAADSLEDEN 
(per partij in alfabetische volgorde)

CD&V Cilissen Bert, Voorzitter gemeenteraad en raad voor 
maatschappelijk welzijn, gsm. 0495 79 88 47, bert.cilissen@
riemst.be | L’Hoëst Joël, gsm. 0498 91 86 56, joellhoest@
hotmail.com | Loyens Mieke, gsm. 0474 72 42 57, mieke.
loyens@skynet.be | Mulleners Laura, gsm. 0474 48 09 98, 
lm141194@hotmail.com | Neven Peter, gsm. 0474 52 52 81, 
peter_neven@hotmail.com | Nicolaes Jean, gsm. 0497 06 01 39, 
jean.nicolaes@telenet.be | Renkens Davy, gsm. 0494 61 89 99, 
davyrenkens@hotmail.com | Slangen Anja, gsm. 0479 40 20 46, 
anja.slangen@telenet.be 

N-VA Beusen Anita, gsm. 0497 18 40 52, anita.beusen@
pandora.be | Chanson Yves, gsm. 0475 33 62 68, yves.
chanson@n-va.be | Jacobs Dirk, gsm. 0473 22 05 68, dirk.
jacobs83@telenet.be | Peumans Jan, tel. 02 552 11 06 of tel. 
02 552 11 07, jan.peumans@vlaamsparlement.be | Stratermans 
Gerard, gsm. 0475 81 74 13, gerard.stratermans@telenet.be

OPEN VLD Coenegrachts Steven, gsm. 0477 36 81 11, 
steven.coenegrachts@openvld.be | Janssen Patrick, tel. 012 
45 29 29, janssentandtechniek@hotmail.com | Noelmans Jan, 
gsm. 0496 79 32 16, jan@mathiasdeclercq.be | Smets Marie-
Elise, gsm. 0470 02 31 04, boekhouding@allfreez.be | Stevens 
Ludwig, gsm. 0473 34 64 55, ludwig.stevens@sterimed.be 

VLAAMS BELANG Lemmens Danny, gsm. 0473 47 20 79, 
lemmens1danny@gmail.com

SCHEPENEN (ook zetelend in de gemeenteraad)

Spreekuren: na afspraak

KATJA ONCLIN (CD&V) 
Dienstencentrum De Linde en Paenhuys |  
Gelijke kansen | Gezondheid en Preventie |  
Huisvesting-Woonbeleid | Personen met een  
handicap | Ruimtelijke ordening | Welzijn |  
Senioren | Toegankelijkheid
gsm. 0479 79 88 09 | katja.onclin@riemst.be

GESCHIEDKUNDIGE KRING 
MILLEN WINT GESCHIED- 
KUNDIGE PRIJS 2018
Tijdens de jaarlijkse nieuwjaars-
receptie van G.O.G.R.I. werd de 
geschiedkundige prijs 2018 uitge-
reikt aan de publicatie “De Groote 
Oorlog 1914-1918. Elst ontruimd… 
en in Millen… de boer, hij ploegde 
voort… 1917-2017” van de Ge-
schiedkundige Kring Millen. Deze 
publicatie is een unieke getuigenis 
van het wedervaren van een klein 
dorp in de Groote Oorlog. Een blij-
vende getuigenis over de waanzin 
van WO I. De winnaars namen een 
cheque van 200 euro in ontvangst 
tijdens de uitreiking op 18 januari. 

START GELEIDE  
DORPSWANDELINGEN KANNE
Om de individuele wandelaars 
en bezoekers in Kanne een extra 
beleving te geven, worden er vanaf 
zondag 10 maart opnieuw geleide 
dorpswandelingen georganiseerd. 
De ideale gelegenheid om de 
mooiste plekjes en bezienswaardig-
heden van Kanne te ontdekken! De 
wandelingen vinden elke zondag 
plaats in maart, april, september en 
oktober. Opgelet: op 3 maart is er 
geen wandeling. De wandelingen 
starten telkens om 14.00 u. aan 
het Statieplein. Deelname kost 
2,5 euro. Meer info hierover kan 
je opvragen bij de dienst Toerisme 
(toerisme@riemst.be of tel. 012 44 
03 75) of vind je op www.riemst.be. 
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Straat.net 
voor een nette 

buurt!

De afgelopen maanden werden we op 
verschillende manieren wakker geschud 
en bewust gemaakt dat het klimaat en 
het milieu belangrijker zijn dan ooit. 
Niet alleen de betogingen, maar ook 
hevige weersomstandigheden tonen dat 
maatregelen nodig zijn. Wij dragen als 
gemeente graag ons steentje bij! 

Klimaat integreren in het beleid
We trachten reeds om het klimaat zoveel als 
mogelijk door te trekken naar alle beleidsdo-
meinen. Op die manier streven we naar een 
veerkrachtige gemeente, die voorbereid is op 
de gevolgen van de klimaatverandering. 
In 2011 ondertekende onze gemeente het 
Europese Burgemeestersconvenant voor 
Energie. De doelstelling hiervan is een ver-
mindering van 20% in de CO2-uitstoot, tegen 
2020. In maart vorig jaar ondertekenden we 
ook de opvolger van dit convenant en en-
gageerden we ons om de CO2-uitstoot te 
reduceren met 40% tegen 2030. Eind 2019 
zullen we als gemeente een klimaatactieplan 
indienen bij Europa, onder begeleiding van de 
Provincie Limburg en de betrokken partners: 
DuboLimburg, Infrax, Bond Beter Leefmilieu, 
LRM, VVSG, Nuhma,…

Wat doen we als gemeente?
Als gemeente trachten we zelf het goede 
voorbeeld te geven en zetten we in op het 
energetisch verbeteren van de gemeentelijke 
gebouwen en het installeren van zonnepane-
len waar mogelijk. We investeren in energie-
zuinige straatverlichting en wagens en bieden 
een fietsvergoeding voor gemeentepersoneel 
aan. We bereiden ons voor op de klimaat-
verandering, door een concreet plan uit te 
werken voor het voorkomen van waterover-
last en te sensibiliseren over thema’s zoals de 
droogte, warme dagen,… Ook bij de aanleg 
van onze nieuwe pleinen wordt er rekening 
gehouden met groene zones en we planten 
regelmatig klimaatbomen aan. 

We trachten onze inwoners mee te nemen 
in dit verhaal en hen te stimuleren om zich 
samen met ons in te zetten voor het kli-
maat. Denk maar aan initiatieven zoals de  
DuWoLim-lening, de premies voor energie-
zuinige renoveerders, BENoveren en acties 
zoals de Mooimakers en de zwerfvuilactie 
Straat.net.

Wat kan jij doen? Doe mee aan de 
zwerfvuilactie Straat.net!
Ook jij kan het verschil maken. Kies bewust 
wanneer je naar de winkel gaat, shop lokaal 
met je herbruikbare boodschappentas, belet 
voedselverspilling en denk twee keer na bij 
het sorteren van je afval. 

IN DE KIJKER  

Wil je nog meer doen? Zet je dan in als vrijwil-
liger en doe mee met de zwerfvuilactie Straat.
net van Limburg.net op 22, 23 en 24 maart. 
We trekken er massaal op uit om samen onze 
leefomgeving te bevrijden van al dat zwer-
vend vuil. We willen ook nu alle scholen en 
verenigingen warm maken om de handen 
uit de mouwen te steken voor een propere 
buurt. Wil jij meehelpen om je eigen buurt 
aangenamer te maken en er nog wat aan 
verdienen ook? Schrijf je vóór 26 februari in 
voor de zwerfvuilactie via milieu@riemst.be. 
Na inschrijving krijg je straten toegewezen, en 
op de opruimdag zelf ontvang je al het nodige 
materiaal. Limburg.net betaalt voor elke op-
geruimde kilometer 15 euro uit. 

Ook in de periode juni/juli en oktober/novem-
ber organiseert onze gemeente in samenwer-
king met Limburg.net een opruimactie voor 
verenigingen en scholen. Hou onze kanalen 
in de gaten voor verdere informatie. Heb je 
nog vragen? Contacteer de dienst Milieu via 
milieu@riemst.be of tel. 012 44 03 40.

HET MILIEU EN HET KLIMAAT ZIJN  
HIPPER DAN OOIT!

In Vlijtingen werden de nodige stap-
pen gezet. In een allereerste fase 
werd er een wachtbekken aan-
gelegd langs de Allewijstraat en 
langs de Bilzersteenweg en kwam 
er een nieuw rioleringsstelsel in de 
Sint-Albanusstraat, Jodenstraat en 
Mheerstraat. Deze aanpassingen 
zorgden er, samen met een ver-
breding van en betere afvoer naar 
Heeswater, voor dat Vlijtingen beter 
voorbereid is op wateroverlast.

Herinrichting van de weg 
en gescheiden riolering
Momenteel wordt ook het kruis-
punt Smisstraat-Ophemmerstraat 
aangepakt. De straten krijgen een 
gescheiden rioleringsstelsel, waarbij 
regenwater en vuil water afzonderlijk 
afgevoerd worden. 

NIEUWE RIOLERING 
VOOR DE SMISSTRAAT EN 
OPHEMMERSTRAAT 
Onze gemeente blijft inzetten op het voorkomen van wateroverlast. Na de wolkbreuk in mei 2016 
mochten we helaas zelf ervaren hoe belangrijk die inzet is. We namen dan ook versnelde maatre-
gelen in heel wat dorpen. Dankzij de overeenkomsten met enkele landbouwers, konden we onder-
tussen al verschillende aanpassingswerken uitvoeren in de vorm van waterbufferende dammen of 
wachtbekkens op welbepaalde plaatsen. 

WOENSDAG 20/03 | 14U 
OPENDEURDAG ACADEMIE VOEREN-
RIEMST
Wil je een instrument proberen, zingen of 
acteren? Volg een les en schrijf je in!
Locatie: Kerkstraat 28 en 35, Riemst 
(Zichen)
Organisatie: Academie Voeren-Riemst
Contact: info@academievoerenriemst.be 
of www.academievoerenriemst.be

VRIJDAG 22/03 | 20U11 
ARTIESTENPARADE EN 
NUMMERAFHALING VLIJTINGEN 
Locatie: Tent Allewijstraat Vlijtingen
Organisatie: KV Albanus III en CV De 
Sjoemelere Vlijtingen. Contact: Philippe 
Geelen, info@lichtstoetvlijtingen.be,  
0471 64 14 44

ZATERDAG 23/03 | 19U11 
LICHTSTOET VLIJTINGEN MET 
AANSLUITEND CARNAVALSBAL
Locatie: Tent Allewijstraat Vlijtingen
Organisatie: KV Albanus III en CV De 
Sjoemelere Vlijtingen. Contact: Philippe 
Geelen, info@lichtstoetvlijtingen.be,  
0471 64 14 44

ZONDAG 24/03 | 11U11 
FRUHSHOPPEN VLIJTINGEN
Locatie: Tent Allewijstraat Vlijtingen
Organisatie: KV Albanus III en CV De 
Sjoemelere Vlijtingen. Contact: Philippe 
Geelen, info@lichtstoetvlijtingen.be,  
0471 64 14 44

ZONDAG 24/03 | 8U00 
DE GOUDEN CAROLUSWANDELING - 
TIVOLITOCHT 
Locatie: vertrek om 08.00 u. stipt 
aan parking Carrefour Tongeren 
Luikersteenweg. Afstand: 4, 8, 12, 15, 20 
of 28 km. Prijs: € 8,00 voor leden, € 10,00 
voor niet-leden. 
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren - 
Riemst. Reservatie mogelijk tot 20 maart 
via Lisette Buysmans – lisettebuysmans@
outlook.com of 0498 84 52 39
Meer info: Tony Mewissen, ondervoorzitter 
wandelvrienden, tony.mewissen@skynet.
be of 0477 55 71 57

WOENSDAG 27/03 | 14U00 – 
17U00. 
CULTURODROOM: WORKSHOP VOOR 
DE JEUGD – DJ’N
Leer de geheimen kennen van scratchen, 
beatmixen en leer de perfecte mix maken 
met professioneel DJ-materiaal. 
Locatie: Scoutslokaal Heukelom, 
Heukelom-Dorp 7, Riemst. 
Organisatie: dienst Jeugd i.s.m. Villa 
Basta. Kostprijs: 9,5 euro. Inschrijven 
voor 15 maart. Meer info: dienst Jeugd – 
jeugd@riemst.be

VRIJDAG 29/03 | 20U11 
CARNAVALSBAL VAL-MEER
Locatie: Café ’t Raedshof Val-Meer, Grote 
Straat 64, Riemst. Organisatie: CV De 
Jodelerre 

ZATERDAG 30/03 | 9U00 TOT 
12U00
INSECTENHOTEL BOUWEN
Kom een kijkje nemen of een handje 
helpen bij het bouwen van ons 
insectenhotel. Denk aan werkkledij 
(schoenen en handschoenen) indien je wil 
helpen. 
Locatie: Pastorietuin Genoelselderen, 
Onze-Lieve-Vrouwstraat 13, 
Genoelselderen
Organisatie: Velt Zuid-Oost Haspengouw 
i.s.m. VLM
Contactpersoon: Wim Cornelis – wim.
cornelis1964@gmail.com – gsm. 0478 92 
79 66. 

ZATERDAG 30/03 | 16U30 
TOT 18U00
KIJKMOMENT BIOBLOEMBOLLEN
Bewonder de verschillende soorten 
biobloemen en laat je informeren over een 
samenaankoopactie later dit jaar. Door het 
aanplanten van een biobloembollenperceel 
helpen we de bijen verder.
Locatie: Oude pastorietuin, Onze-Lieve-
Vrouwstraat 13, Genoelselderen
Organisatie: Velt Zuid-Oost Haspengouw 
i.s.m. gemeente Riemst
Contactpersoon: Wim Cornelis – wim.
cornelis1964@gmail.com – gsm. 0478 92 
79 66.

ZATERDAG 30/03 | 20U11 
MACHTSOVERDRACHT EN 
NUMMERAFHALING VAL-MEER
Locatie: zaal De Vrije Burgers, Bergstraat 
36 a, Riemst. 
Organisatie: CV De Knapzèk
Contact: info@knapzek.be

ZONDAG 31/03 | 14U33 
HALFVASTENSTOET MET 
AANSLUITEND CARNAVALSBAL VAL-
MEER 
Locatie: zaal De Vrije Burgers, Bergstraat 
36 a, Riemst. 
Organisatie: CV De Knapzèk. 
Contact: info@knapzek.be

ZONDAG 31/03 | 07U00 
WANDELING “PAREL VAN DE 
JEKERVALLEI”
Afstanden: 4, 5, 7, 9, 12, 15, 19 of 22 km. 
Locatie: vertrek aan zaal Alliance Kanne, 
Steenstraat 12, Riemst
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren – 
Riemst. 
Contact: Tony Mewissen, tony.mewissen@
skynet.be, 0477 55 71 57

ZONDAG 31/03 | 15U00
TRIATLON HERDEREN 
Locatie: Sporthal Hirtheren, Sint-
Jansstraat 8, Riemst
Organisatie: Triatlon Team Limburg vzw
Contact: Mario Appermans, mario@jttl.be

ACTIVITEITEN 
DIENSTENCENTRUM 
DE LINDE 
Locatie: Dienstencentrum De Linde - Paen- 
huisstraat 11 – 3770 Riemst - Tel. 012 21 
46 98 - dienstencentrum@riemst.be 

DINSDAG 12/03 EN 26/03 | 
9U30-11U30
COMPUTERHULP
Bij onze vrijwillige computerdeskundige 
kan u terecht met al uw vragen rond 
het gebruik van uw pc, laptop of 
tablet. Prijs: € 5, enkel op afspraak via 
dienstencentrum@riemst.be of tel. 012 21 
46 98.

WOENSDAG 13/03 EN 27/03 | 
13U30-16U30
BREICAFÉ
Je breit op eigen tempo wat je wil, terwijl 
je gezellig met elkaar keuvelt en geniet van 
een kopje koffie. Als je vastzit, is er altijd 
iemand die je verder helpt.

SCHOOLVOORSTELLINGEN 
‘JAN DE SPEELMAN’ EN ‘DE 
TOVERFLUIT’ 
Van 11 tot en met 14 maart 
vinden in zaal ‘t Paenhuys weer 
nieuwe schoolvoorstellingen plaats! 
De dienst Jeugd organiseert 
jaarlijks theatervoorstellingen voor 
alle kleuters en leerlingen van de 
gemeentelijke en vrije basisscholen 
van onze gemeente. Dit jaar slaan 
de dienst Jeugd en de Academie 
Voeren-Riemst opnieuw de handen 
in elkaar om enkele prachtige 
voorstellingen op poten te zetten. 
Kleuters en leerlingen van het 
eerste leerjaar kunnen genieten van 
‘Jan De Speelman’. Kinderen van 
het tweede tot en met het vierde 
leerjaar worden ondergedompeld in 
het verhaal van ‘De Toverfluit’. De 
focus ligt bij beide voorstellingen 
op muziek en bijhorende emoties, 
gebeurtenissen,… Leerlingen van 
de laatste graad genoten eind vorig 
jaar al van ‘Peter en de Wolf’, een 
voorstelling door De Koninklijke 
Luchtmacht. 

“DANKJEWEL DAT JIJ JIJ 
BENT!” 
Een complimentje geven of krijgen 
doet deugd! Naast het krijgen van 
een goed gevoel, kan een com-
pliment ervoor zorgen dat je als 
vrienden, familie of collega’s dichter 
bij elkaar komt. Het krijgen van een 
compliment helpt mee om je goed 
over jezelf te voelen. Wist je dat 
ook het uitdelen van complimentjes 
jouw mentale veerkracht versterkt? 
Bovendien is het besmettelijk. Wie 
positiviteit uitstraalt, krijgt ook waar-
dering terug. Meer inspiratie en tips 
die je kunnen helpen om positief in 
het leven te staan en je veerkracht 
te versterken, vind je op  
www.fitinjehoofd.be. 

START CURSUS START 2 RUN
Doe mee met Start 2 Run en loop 
dankzij uitstekende begeleiding op 
slechts enkele weken 5 kilometer! 
De eerste les is op 13 maart om 
19.00 u. aan de sporthal in Riemst 
(Reeckervelt 3, Riemst). Gedurende 
10 weken loop je wekelijks 1 keer 
onder begeleiding en 2 keer per 
week individueel. De kostprijs is 
12,5 euro en inschrijven kan bij de 
dienst Sport via sport@riemst.be of 
via tel. 012 44 03 46.

OPENBAAR ONDERZOEK  
WATERBEHEERPLANNING
Van 19 december 2018 tot en 
met 18 juni 2019 kan je jouw me-
ning geven over het ontwerp voor 
de waterbeleidsnota 2020-2025 
met de beleidsvisie op het integraal 
waterbeleid en het overzicht van 
belangrijke waterbeheerkwesties, 
en over het tijdschema en werkpro-
gramma voor de stroomgebiedbe-
heerplannen 2022-2027. Je kan de 
documenten nalezen op  
www.volvanwater.be en zelf je  
mening en suggesties geven via 
een inspraakformulier. Meer infor-
matie vind je ook op onze website  
www.riemst.be. 

ERVARINGSDESKUNDIGEN GE-
ZOCHT VOOR GEMEENTELIJKE 
ADVIESRAAD VOOR PERSONEN 
MET EEN BEPERKING
De Gehandicaptenraad zoekt erva-
ringsdeskundigen. Momenteel zijn 
er twee gehandicaptenverenigingen 
actief in onze gemeente (V.F.G en 
KVG Mergelstreek). Zij zijn verte-
genwoordigd in de Gehandicapten-
raad, samen met een afvaardiging 
van Oostheuvel. Ligt het thema 
toegankelijkheid voor personen 
met een beperking je nauw aan het 
hart? Heb je interesse om 
deel te nemen? Aarzel niet en  
neem contact op via de secretaris 
van de Gehandicaptenraad,  
anita.tans@riemst.be of 
tel. 012 44 09 12. 

CHRISTIAN BAMPS (CD&V) 
Jeugd | Kermissen en feestelijkheden | Mobiliteit | 
Ontwikkelingssamenwerking | Openbaar vervoer | 
Sport | Verkeersveiligheid
tel. 012 45 60 23 of gsm. 0495 46 46 53 |  
christian.bamps@riemst.be

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

www.riemst.be

Tegelijk wordt de weg heringericht, 
op de Smisstraat vanaf het kruis-
punt Mgr. Simenonlaan tot aan 
het kruispunt met de Mheerstraat 
en Kabricht. De Ophemmerstraat 
wordt heringericht vanaf de Smis-
straat tot aan de Vossestraat. 

Op die manier zijn we niet alleen 
beter voorbereid op wateroverlast, 
maar worden de wegen ook aange-
past en verkeersveiliger gemaakt.

Timing van de werken
Momenteel zijn de nutsbedrijven be-
zig met de voorbereidende werken. 
De start van de aanpassingswerken 
staat gepland voor de maand maart. 
De investering in deze werken be-
draagt 1.495.349 euro, waarvan 
651.976 euro ten laste van de ge-
meente Riemst.

MAANDAG 19/03 | 19U30-
22U00
WORKSHOP: JE HUIS LENTEFRIS
Hoe haal je de voorjaarsenergie, de 
vernieuwing in je huis en in je leven? 
Over ontspullen, poetsen en energetisch 
reinigen, en de energie van nieuw leven en 
hoop.
Spreekster: Katja Jorissen, Happy Home 
Feng Shui – 0497 27 88 74
Prijs: € 12,00
Inschrijven via dienstencentrum@riemst.be 
of tel. 012 21 46 98.

MAANDAG 18/03 | 14U00-
16U30
VIEF: KIENEN
VIEF organiseert een ontspannings-
namiddag voor alle serioren. 
Prijs (incl. koffie en taart): leden VIEF  
€ 2,00 en niet-leden € 3,00.
Inschrijven: Guy Bruggen tel. 012 45 26 
58 of Ludo Martens tel. 012 21 82 94
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1958 was niet alleen het jaar van de wereld-
tentoonstelling. Eén week daarvoor opende 
Bokrijk zijn deuren. Van de Expo rest alleen 
het Atomium. Maar ons Openluchtmuseum 
staat er nog helemaal en is klaar voor de 
volgende zestig jaar. Je ontdekt verleden en 
toekomst in een uniek museumboek. Hoe is 
Bokrijk ontstaan? Wat maakt het Openlucht-
museum zo speciaal? Hoe is het in de loop 
van de jaren veranderd? Je vindt het ant-
woord op deze en nog veel meer vragen in
het boek “Bokrijk gisteren, vandaag en mor-
gen… Over de dynamiek der dingen”. Maar 
liefst 27 auteurs werkten eraan mee. En de 
Nederlandse fotograaf en schrijver Hans 
Aarsman maakte een selectie uit het rijke fo-
toarchief.

Ook vooruit kijken
Met expo’s zoals BKRK – “bokrijk brand-
merkt”, die ons erfgoed op een eigentijdse 
manier belichten en relevant maken voor de 
bezoeker van de 21ste eeuw is Bokrijk de 
laatste jaren een nieuwe richting ingeslagen.
Al blijft de basisfi losofi e altijd dezelfde: Bok-
rijk is een museum van, voor en door men-
sen. Met objecten die we maken, gebruiken 
en koesteren – vroeger en vandaag

Bokrijk viert zestigste verjaardag met boek

nieuws van de provincie limburg
www.limburg.be  www.facebook.com/limburgbe  twitter.com/limburgbe

De Huisdokter van 
Dubolimburg vernieuwt!
Ga je (ver)bouwen of renoveren en wil je je woning verbeteren? Wil je je woon- 
en leefcomfort verhogen en tegelijk op je energiefactuur besparen? En weet je 
niet waar en hoe beginnen? Reserveer dan nu je (gratis) objectief advies van de 
Huisdokter van Dubolimburg vzw! Onze bouwspecialist helpt elke Limburgse 
(ver)bouwer om door de bomen het duurzame bos te zien.

Voor elke vraag hebben we de gepaste adviesfor-
mule: van een korte quickscan over een huisbe-
zoek tot een uitgebreid renovatierapport en een 
volledige screening van je nieuwbouwplannen. 

Hoe gaat een advies in zijn werk?
De Huisdokter luistert naar je vragen en geeft 
je een helder advies op maat om je woning 
duurzaam te verbeteren. Tijdens een eventueel 
huisbezoek zal hij samen met jou de woning 
screenen en vertellen welke werken je kan 
uitvoeren om je woning te verbeteren. 
De Huisdokter bundelt zijn advies in een 
persoonlijk renovatierapport: dit optionele 
document zorgt dat je beter voorbereid bent om 
offertes aan te vragen en eventuele gesprekken 
met architect en aannemer aan te gaan. 

Waarover geeft de 
Huisdokter advies?
- isolatie van dak, vloer en muur/gevel
- ventilatie
- beglazing

- verwarming (van hoogrendementsketel tot 
warmtepomp)

- hernieuwbare energie (zonnepanelen, 
warmteboilers, …)

- hemelwatergebruik
- materiaalkeuze
- premies en subsidies
- de groene (Limburgse) Duwolimplus-lening

De Huisdokter adviseert zowel wat betreft parti-
culiere woningen als appartementsgebouwen. 

Reserveer NU je advies!
Het adviesaanbod van de Huisdokter vind je 
vanaf 15 januari op de vernieuwde website 
www.de-huisdokter.be. Je leest er alle mogelijke 
informatie over de adviesformules, je vindt er een 
agenda met leerrijke infosessies in jouw buurt 
en je kan er een afspraak maken voor jouw 
persoonlijke advies.

Bokrijk viert zestigste 
verjaardag met boek
1958 was niet alleen het jaar van de wereldten-
toonstelling. Eén week daarvoor opende Bokrijk 
zijn deuren. Van de Expo rest alleen het Atomium. 
Maar ons Openluchtmuseum staat er nog hele-
maal en is klaar voor de volgende zestig jaar. 
Je ontdekt verleden en toekomst in een uniek 
museumboek. Hoe is Bokrijk ontstaan? Wat 
maakt het Openluchtmuseum zo speciaal? Hoe 
is het in de loop van de jaren veranderd? Je vindt 
het antwoord op deze en nog veel meer vragen in 
het boek “Bokrijk gisteren, vandaag en morgen… 
Over de dynamiek der dingen”. Maar liefst 27 
auteurs werkten eraan mee. En de Nederlandse 
fotograaf en schrijver Hans Aarsman maakte een 
selectie uit het rijke fotoarchief. 

Ook vooruit kijken
Met expo’s zoals BKRK – “bokrijk brandmerkt”, 
die ons erfgoed op een eigentijdse manier 
belichten en relevant maken voor de bezoeker 
van de 21ste eeuw is Bokrijk de laatste jaren een 
nieuwe richting ingeslagen.
Al blijft de basisfi losofi e altijd dezelfde: Bokrijk 
is een museum van, voor en door mensen. Met 
objecten die we maken, gebruiken en koesteren 
– vroeger en vandaag.

Info: koop dit unieke boek bij de boekhandel, in 
de museumshop van Bokrijk of op bokrijkshop.be. 
Het kost 39,50 euro.
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Info: koop dit unieke boek bij de 
boekhandel, in de museumshop van 
Bokrijk of op bokrijkshop.be. Het kost 
39,50 euro.

  

JEUGDBOEKENMAAND  
IN DE BOEKERIJ

20/01 NIEUWJAARSRECEPTIE INWONERS RIEMST  

6/02 CULTURODROOM: FILMVOORSTELLING DE BUURTSPION      

31/01 TOT 6/02 POËZIEWEEK IN DE BOEKERIJ     

10/02 RIEMST GAAT KLASSIEK 

Op de website (www.politie.be/5381) vind je 
regelmatig nieuwe informatie zoals interes-
sante nieuwsberichten, antwoorden op veel-
gestelde vragen, veiligheids- en preventietips, 
aanvraagformulieren, verkeersinformatie, … 
Wat de gebruiker zoekt, staat centraal. Zo 
vind je er makkelijk je wijkinspecteur terug 
door simpelweg je adres in te geven in de tool 
‘vind je wijkinspecteur’. Onderaan de home-
pagina vind je een verwijzing naar deze tool.

Maar ook via de facebookpagina ‘Politie 
Bilzen-Hoeselt-Riemst’ weet de politiezone 
sinds 13 juli 2017 intussen bijna 2500 volgers 
te boeien. Het is het kanaal bij uitstek om 
de laatste info inzake acties, preventietips, 
evenementen, calamiteiten,… te ontvangen. 
Bovendien kan je er rechtstreeks contact 
opnemen met de politie voor antwoorden op 
niet-dringende vragen. Voor dringende poli-
tietussenkomsten moet je steeds het nood-
nummer 101 bellen!

WAT TE DOEN IN MAART

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

www.uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 29 maart,  

evenementen dienen vóór maandag 4 maart  ingevoerd te zijn in de 

UiTdatabank. Meer info op www.riemst.be.  
  

20/01 NIEUWJAARSRECEPTIE INWONERS RIEMST  

GEFLITST

DINSDAG 26/02, WOENSDAG 
6/03, WOENSDAG 13/03, 
ZATERDAG 16/03 | 18U00
CULTURODROOM: WORKSHOP 
IMPROVISEREN
Heb je zin om je eens goed te laten gaan 
en te improviseren onder leiding van BIL 
(Belgische improvisatieliga). Schrijf je dan 
in voor deze workshop verdeeld over 4 
avonden in februari en maart. 
Locatie: zaal ’t Paenhuys, Paenhuisstraat 
11, Riemst
Organisatie: dienst Jeugd i.s.m. BIL
Meer info: dienst Jeugd – jeugd@riemst.be 

VRIJDAG 1/03 | 20U11 
PRINSENBAL VROENHOVEN 
Locatie: Kerkplein Vroenhoven. 
Organisatie: CV De Smokkeleire. 
Contact: Bart Geurts, b.geurts@hotmail.
com, 0498 46 51 73

ZATERDAG 2/03 | 20U00 
PEUMPELEIREBAL 
Locatie: zaal Sint-Cecilia, Bejats 14, 
Riemst. Organisatie: CV De Peumpeleirs. 
Contact: Gerard Smeets, gerard.
smeets2@telenet.be 

ZATERDAG 2/03 | 15U11 
MACHTSOVERDRACHT KANNE
Locatie: zaal C.O.C.K., Sint-Hubertus-
straat 11, Riemst. Organisatie: CV De 
Witters. Contact: Philippe Beckers, 
cvdewitters@gmail.com, 0473 96 11 62

ZONDAG 3/03 | 14U11 
CARNAVALSSTOET KANNE MET 
AANSLUITEND CARNAVALSBAL
Locatie: zaal Alliance Kanne, Steenstraat 
12, Riemst. Organisatie: CV De Witters
Contact: Philippe Beckers, cvdewitters@
gmail.com, 0473 96 11 62

MAANDAG 4/03 | 14U11 
CARNAVALSSTOET VROENHOVEN 
MET AANSLUITEND CARNAVALSBAL
Locatie: Kerkplein Vroenhoven. 
Organisatie: CV De Smokkeleire. Contact: 
Bart Geurts, b.geurts@hotmail.com,  
0498 46 51 73

MAANDAG 4/03 | 20U11 
CARNAVALSBAL KANNE 
Locatie: zaal Alliance Kanne, Steenstraat 
12, Riemst
Organisatie: CV De Witters. 
Contact: Philippe Beckers, cvdewitters@
gmail.com, 0473 96 11 62

DINSDAG 5/03 | 14U00 
KINDERCARNAVALSSTOET KANNE 
MET AANSLUITEND CARNAVALSBAL
Locatie: zaal Alliance Kanne, Steenstraat 
12, Riemst. Organisatie: JCV Os Greune
Contact: dannywencke@msn.com, 
0495 94 88 58

WOENSDAG 6/03 | 20U11 
HARINGEN HAPPEN VROENHOVEN
Locatie: kerkplein Vroenhoven. 
Organisatie: CV De Smokkeleire. 
Contact: Bart Geurts, b.geurts@hotmail.
com, 0498 46 51 73

WOENSDAG 6/03 | 15U00
CULTURODROOM: 
VOORLEESHALFUURTJE KLEUTERS
Locatie: Bibliotheek De Boekerij, 
Paenhuisstraat 13, Riemst. 
Organisatie: dienst Jeugd i.s.m. de 
bibliotheek
Contact: dienst Jeugd, jeugd@riemst.be 
of bibliotheek, bib@riemst.be 

 

Afbraakwerken pastorij Val-Meer
In een eerste fase staat de afbraak gepland 
van de gebouwen van de voormalige pastorij. 
Die afbraak resulteert in een ruime openbare 
zone met veel potentieel. Niet alleen maakt 
deze ruimte het mogelijk om de omliggende 
functies zoals de school, de parochiezaal en 
de kerk beter met elkaar te verbinden, maar 
ook voor de dorpsgemeenschap zijn er veel 
mogelijkheden. Val-Meer mag dan ook een 
modern dorpsplein verwachten!

Moderne herinrichting 
De volledige site in Val-Meer wordt heringericht 
als een openbare groenzone, met een uitste-
kende verbinding naar het kerkhof, de school 
en het speelplein. Tussen de begraafplaats en 
de parochiezaal komt het dorpsplein, voorzien 
van een ruim ‘voorpleintje’, zodat een vlotte 

EEN NIEUW PLEIN 
VOOR VAL-MEER
Het pleinenplan omschrijft dat elke dorpskern in onze gemeente voorzien wordt 
van een modern, groen plein met voldoende uitrustingen om ontmoeting en ont-
spanning in het dorp te stimuleren. In 2019 staat, na de afbraak van de gebouwen 
van de voormalige pastorij, ook een nieuw plein voor Val-Meer op de planning.

toegang naar de begraafplaats verzekerd is. 
Van hieruit wordt ook een nieuwe toegang tot 
de school aangelegd, met een kiezelpad naar 
het achterliggende speelplein. 

Naast het plein komt er een centraal gele-
gen groene zone, met banken en bomen. Dit 
groengebied doet dienst als verbinding tussen 
de speelplaats, het kiezelpad en het voorplein-
tje. De speelplaats krijgt een nieuwe omheining 
en toegangspoort, zodat het mogelijk wordt 
om de groenzone ook te gebruiken als speel-
ruimte voor de kinderen. 

De herinrichting van deze zone is goed voor 
een investering van 198.000 euro, de afbraak-
werken en nieuwe aanleg inbegrepen. 

Carnavalskalender
• 3/03 – 14.30 u.: Carnavalsstoet Kanne, CV De Witters

• 4/03 – 14.11 u.: Stoet ‘Grensovergang’ Vroenhoven, CV De Smokkeleire

• 5/03 – 14.00 u.: Kinderstoet Kanne, JCV Os Greune

• 9/03 – 14.33 u.: Kinderstoet Genoelselderen, CV St.-Mattestokers

• 23/03 – 19.33 u.: Lichtstoet Vlijtingen, KV Albanus III & CV De Sjoemeleire

• 31/03 – 14.33 u.: Halfvastenstoet Val-Meer, CV De Knapzèk

• 6/04 – 14.33 u.: Carnavalsstoet Millen, CV De Kattëdawërs

In de vorige legislatuur konden de belastingen 
tot twee keer toe verlaagd worden. Concreet 
ging de personenbelasting van 9 naar 8 pro-
cent en werd de algemene belasting van 55 
euro per gezin afgeschaft, deels ter compen-
satie van de afvalfactuur.

Bovendien houden wij de personeels- en wer-
kingskosten onder controle. Uit het jaarrapport 
van Belfius, waarin gemeentes vergeleken 
worden, blijkt steeds weer dat we daar beter 
scoren dan gemiddeld. 

Om onze investeringen op peil te houden 
hebben wij een beroep gedaan op externe fi-
nanciering (lees: leningen), maar deze zijn zo 
gespreid over de jaren dat ze onze jaarlijkse 
leningslast nauwelijks verzwaard hebben.

Ook in de komende jaren investeren we op 
een sociaal verantwoorde manier, waarbij we 
een gezonde financiële balans bewaken.

We geven je graag enkele blikvangers mee 
voor het komende jaar. 

KLAAR VOOR HET 
CARNAVALSSEIZOEN?
De carnavalsperiode begon al enthousiast op de elfde van de elfde, de prinsen en prinsessen 
zijn ondertussen bekend en nu staan ook de stoeten voor de deur. En daar kunnen we alleen 
maar blij om zijn! Vele verenigingen en vrijwilligers hebben zich maandenlang voorbereid op de 
carnavalsstoet in hun dorp en houden daarmee een belangrijke volkscultuur levendig. Carnaval 
draait niet alleen om snoepgoed, maar is bij uitstek het feest van zotheid, spot en uitbundigheid. 
Kom jij ook naar één van de stoeten?

EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE

Investeringen 2019
In 2019 zijn we in de mogelijkheid om opnieuw 
3,8 miljoen euro te investeren. 

Het oude deel van bedrijvenzone Op ’t Reeck 
zal heringericht worden, goed voor een in-
vestering van 462.000 euro. Verder wordt er 
400.000 euro besteed aan het woonproject 
aan de school in Genoelselderen. In 2019 
maakt de gemeente 200.000 euro vrij voor 
de herinrichting van de site Eyckendael, met 
bijkomende parkeergelegenheid. Ook het 
stoepenplan wordt verdergezet met een jaar-
lijkse investering van 180.000 euro en er wordt 
een extra uitgave gedaan voor de aanleg van 
fietssuggestiestroken. De renovatie van de 
sporthal in Herderen en de uitbreiding van ons 
wagenpark staan op de planning en er wordt 
een zuiveringsinstallatie voor restwater van de 
landbouw aangekocht. Dit laatste is een ge-
raamde kost van 72.000 euro. Ook zaal ’t Pae-
nhuys zal, na de overname door de gemeente, 
uitgerust worden met moderne technieken om 
nog beter afgestemd te zijn op de behoeftes 
van de verenigingen.

 
POLITIE OP 
DE DIGITALE SNELWEG!
Uit de resultaten van de bevolkingsbevraging op niveau van de politiezone blijkt dat 
inwoners meer info rond de werking, resultaten en acties van de politie wensen te 
ontvangen via website en sociale media. Daarom zetten we hierbij de website en 
facebookpagina van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst nog eens in de schijn-
werpers.

DONDERDAG 7/03 | 20U00 
START VOORJAARSCURSUS 
BLOEMSCHIKKEN VOOR LEDEN EN 
NIET-LEDEN 
Reeks van 4 lessen: 7/03, 11/04, 16/05, 
13/06. Prijs leden: € 4 per les; € 12 voor 
4 lessen. Prijs niet-leden: € 7,50 per les; € 
25 voor 4 lessen. 
Locatie: Parochiaal Centrum Vlijtingen, 
Kloosterstraat 18, Riemst. 
Organisatie: Gezinsbond Vlijtingen. 
Contact en inschrijven: jozeph.simons1@
telenet.be, tel. 012 45 23 95

ZATERDAG 9/03 | 14U33 
KINDERCARNAVALSSTOET 
GENOELSELDEREN MET 
AANSLUITEND CARNAVALSBAL
Locatie: zaal PCC Sint-Maartenshof, Sint-
Maartenstraat 54, Riemst. 
Organisatie: CV St-Mattestokers. 
Contact: Johan Vanstipelen, 
johanvanstipelen@telenet.be, 0495 27 67 01

ZATERDAG 9/03 | 20U11 
PRINSESSENBAL VAL-MEER
Locatie: zaal De Vrije Burgers, Bergstraat 
36a, Riemst. 
Organisatie: CV De Knapzèk
Contact: info@knapzek.be

MAANDAG 11/03 | 19U45 
GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Locatie: Raadszaal gemeentehuis 
(1ste verdieping). Vanaf 19.45 u. kun 
je deelnemen aan het traditionele 
vragenkwartier. De agenda inkijken? 
Dat kan door op www.riemst.be 
achtereenvolgens te klikken op ‘bestuur’, 
‘gemeenteraad en OCMW-raad’ en 
‘agenda’.

WOENSDAG 13/03 | 14U00
CULTURODROOM: 
VOORLEESHALFUURTJE KINDEREN 
LAGERE SCHOOL
Locatie: Bibliotheek De Boekerij, 
Paenhuisstraat 13, Riemst. 
Organisatie: dienst Jeugd i.s.m. de 
bibliotheek
Contact: dienst Jeugd, jeugd@riemst.be 
of bibliotheek, bib@riemst.be 

ZATERDAG 16/03 | 20U00
CULTURODROOM: RIEMST 
LACHT, SLOTSHOW WORKSHOPS 
IMPROVISATIE 
Locatie: zaal ’t Paenhuys, Paenhuisstraat 
11, Riemst. 
Organisatie: dienst Jeugd i.s.m. BIL
Contact: dienst Jeugd, jeugd@riemst.be

ZONDAG 17/03 | 11U00
VOORJAARSWANDELING (5KM) 
LANDELIJKE GILDEN ZICHEN-
ZUSSEN-BOLDER. 
Locatie: vertrek aan het Trudoplein 
Zussen, aankomst in Grotterieke. Prijs: 
leden € 6, niet-leden € 9 -, prijs is incl. 2 
drankbonnen, 2 sandwichen per persoon 
en koffie met Limburgse vlaai. Een bezoek 
aan de Mergelgrotten mogelijk aan € 4 
extra. 
Inschrijven voor 10/03. Organisatie: 
Landelijke gilden Zichen-Zussen-Bolder
Contact en inschrijving: Jan Coenegrachts 
0472 27 39 10, Lieve Stassen 0476 88 23 
00 of Diana Schabregs 0475 30 12 99

Vrienden voor altijd! 
Tijdens de Jeugdboekenmaand van 1 tot 
31 maart vieren we de vriendschap in De 
Boekerij. Hiep hiep voor Suske & Wiske, Jip 
& Janneke, Harry, Ron & Hermelien, Rosie & 
Moussa en Vos & Haas. Hoera voor de goede 
vrienden, de beste vrienden, de penvrienden 
en de boekenvrienden! Maar ook de verbor-
gen, vergeten of onzichtbare vrienden krijgen 
een plekje in onze bib. 

Voorlezen tijdens de  
Jeugdboekenmaand
Vind jij het ook zo leuk om te luisteren naar 
een mooi verhaal? Dan zit je juist in De Boe-
kerij. In maart geven we het startschot voor 
ons maandelijks voorleeshalfuurtje. Tijdens 
de jeugdboekenmaand trakteren we zelfs op 
een speciaal extraatje na het voorlezen. Op 6 
maart, om 15.00 u. is er een fijne activiteit 
voor de kleinsten (2 tot 5 jaar): een vertel- én 
spelmoment rond vriendjes en vriendinnetjes. 
Op 13 maart, om 14.00 u. genieten de gro-
tere kinderen (6 tot 10 jaar) van een vrienden-
verhaal en knopen ze zelf vriendschapsband-
jes om uit te delen. 

Speurtocht in De Boekerij
Ben je tussen 8 en 12 jaar? Heb je zin in 
een speurtocht? Kom dan tussen 1 en 31 
maart, tijdens de openingsuren van de bib 
langs om Bibster te spelen! Met een tablet 
of smartphone ga je op zoek naar codes in 
de bib. Ontdek ware vriendschap tussen de 
boeken, strips en dvd’s. Misschien win jij wel 
een prijs… 

Meer info: riemst.bibliotheek.be. 

Een nieuwe legislatuur betekent ook een nieuwe financiële meerjarenplanning 
en het opstellen van een budget. Dit houdt een raming in van de gemeentelijke 
uitgaven en inkomsten binnen de komende legislatuur. We streven opnieuw naar 
een financieel gezonde gemeente met verantwoorde investeringen, om de leef-
baarheid en dienstverlening in de dorpen te verbeteren.

INVESTERINGEN 2019
Totale 

investering

3,8 miljoen
euro
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462.000 euro   Herinrichting oude deel bedrijvenzone 
                        Op ’t Reeck
400.000 euro   Woonproject school Genoelselderen
200.000 euro   Verdere herinrichting site Eyckendael
180.000 euro   Stoepenplan
120.000 euro   Uitbreiding wagenpark
106.000 euro   Eerste fase renovatie sporthal Herderen
72.000 euro     Zuiveringsinstallatie restwater landbouw

2
0
1
9

BLI
KVANGER

S

Gezonde balans 
tussen inkomsten 
en uitgaven
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