
           
         
 
 
Datum 
6/05/2011 
  
PERSBERICHT  
                           
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van 
donderdag 5 mei 2011 
 
 

 BASKETBALVELDJE ONDER DE BRUG IN KANNE 
 
Op aangeven van buurtbewoners, legt het gemeentebestuur een basketbalveldje aan 
onder de brug in Kanne. De ruimte ligt ver genoeg verwijderd van eventueel 
geparkeerde auto’s, en op een redelijke afstand van de nabijgelegen huizen. 
Geraamde kostprijs: 5.500 euro.  
 
Bert Cilissen, bevoegd schepen – tel. +32 12 45 59 17 - gsm +32 495 79 88 47 – 
bert.cilissen@riemst.be 
 
FEESTELIJKE OPENING BRUGOMGEVING EN SPEELPLEIN IN BRUG OP 
ZATERDAG 11 JUNI 
 
Op zaterdag 11 juni 2011 om 17.00 u. zal de gemeente Riemst de nieuw aangelegde 
parking en het speelplein in de omgeving van de brug te Kanne officieel in gebruik 
nemen. 
 
Programma: 
 
17.00 u.: Welkom door Mark Vos, burgemeester 
17.05 u.: Korte toelichting door bevoegde schepenen 
17 20 u.: Officiële inhuldiging van de gedenkplaat 
17.30 u.: begeleiding van de aanwezigen naar de feesttent op het Statieplein 
17.45 u.: Receptie 
18.45 u.: Einde 
 
Bert Cilissen, bevoegd schepen – tel. +32 12 45 59 17 - gsm +32 495 79 88 47 – 
bert.cilissen@riemst.be 
 
NIEUWE PLAATS VOOR GLASBOLLEN IN VLIJTINGEN 
 
Het gemeentebestuur verplaatst de glasbollen van het Deken Gelaesplein in 
Vlijtingen naar de parking van het Parochiaal Cultureel Centrum. Het gaat om een 
proefopstelling die het gevolg is van een aantal klachten van buurtbewoners. 



   
Gerard Stratermans, bevoegd schepen – tel. +32 12 45 61 28 – gsm +32 475 81 74 13 – 
gerard.stratermans@riemst.be 
 
 
ACTIES PREVENTIEFONDS 2011 
Riemst ontvangt 3.228 euro van Limburg.net 3228,80 euro (via Preventiefonds 2011) 
voor acties die uitgevoerd worden ivm afval. Voorwaarde is dat de projecten te 
maken hebben met afvalpreventie, het aanzetten tot duurzaam en afvalvriendelijk 
gedrag. 
Concreet zal de gemeente Riemst volgende compostacties ondernemen:  
 
Project 1 – Compostmeesters naar school 
De compostmeesters hebben ism de gemeente compostparkjes opgezet in 4 
scholen. Om de compostparkjes optimaal te laten werken, willen de 
compostmeesters het inititatief nemen om deze parkjes opnieuw te bezoeken en op 
te knappen waar nodig. In overleg met de scholen willen ze om de 6 weken naar de 
school trekken om de vaten te onderhouden en uitleg te geven aan de kinderen. 
Project 2 : Jaarlijkse compostdag 
In september zijn de compostmeesters aanwezig in Oostheuvel voor de jaarlijkse 
compostdag. Samen met personeel van de dienst Milieu worden bezoekers 
geïnformeerd over thuiscomposteren. 
Project 3:  Theatervoorstelling 
Juni werd door Limburg.net uitgeroepen tot ‘Juni compostmaand’. In heel Limburg 
worden er die maand acties rond tuinieren, de afvalarme tuin en composteren 
georganiseerd. De compostmeesters en de gemeentelijke dienst Duurzaamheid 
organiseren daarom in juni een theatervoorstelling rond vergeten groenten en fruit op 
het domein van Oostheuvel.   
 
Jan Peumans, bevoegd schepen – tel. 02 552 11 06 –jan.peumans@vlaams.parlement.be 
 
 
-Einde persbericht-  
 
Voor meer informatie: 
Marina Pauly, schepen van Communicatie - tel. +32 12 45 90 66 - gsm + 32 475 93 90 04-
marina.pauly@riemst.be 
Lieve Ketelslegers, diensthoofd Communicatie  - tel. +32 12 44 03 05 - gsm +32 475 62 52 82 - 
lieve.ketelslegers@riemst.be 
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