
           
         
 
 
Datum 
09/09/2011 
  
PERSBERICHT  
 
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van 
donderdag 8 september 2011 

  
 5.500 EURO TOELAGE VOOR KAMPVERVOER EN KAMPTOELAGEN 

 
Op basis van het gemeentelijk reglement voor betoelaging van jeugdkampen en 
kampvervoer, goedgekeurd door de gemeenteraad op 14/11/2005, hebben volgende 
verenigingen recht op een toelage van jeugdkamp en kampvervoer. 
Jeugdkamp 
Chiro Vlijtingen: 887,50 euro 
PJZB en KLJ Zichen: 987,50 euro 
Chiro Bammerd Val-Meer: 217,50 euro 
KSJ Riemst: 375,00 euro 
KLJ Millen: 262,50 euro 
KLJ Vlijtingen: 425,00 euro 
 
Kampvervoer 
Chiro Vlijtingen: 308,00 euro 
PJZB en KLJ Zichen: 600,00 euro 
Chiro Bammerd Val-Meer: 168,00 euro 
KSJ Riemst: 600,00 euro 
KLJ Millen: 300,00 euro 
KLJ Vlijtingen: 360,00 euro 
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 NIEUWE LOOK VOOR PLEIN JEUGDHUIS 'DE PLEKKER'   

 
Het plein aan de Kerkstraat is aan een opknapbeurt toe. Dit is een logische stap na 
voltooiing van de werken aan de Kerkstraat. Bedoeling is dat er minstens 30 
parkeerplaatsen worden voorzien. Er is ook plaats voor voldoende groen.  
De afscherming van het vlakke gedeelte voor het jeugdhuis zal gebeuren door 
middel van een hekwerk en een groenstrook, weliswaar met een doorgang voor 
voertuigen en eventueel nog parkeermogelijkheid. Het bestaande hekwerk wordt  
verplaatst en aangepast, in het verlengde van de voorgevel van het jeugdhuis wordt 
een bijkomend hekwerk voorzien.  



De effectieve aanleg zal gebeuren in het voorjaar van 2012. Mogelijk wordt ook het  
aangrenzende perceel aangekocht. Er zal bovendien van de gelegenheid gebruik 
worden gemaakt om een gescheiden riolering aan te leggen voor het jeugdhuis. Het 
gaat om een investering van 50.000 euro.  
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 18 SEPTEMBER COMPOSTDAG 

 
Op zondag 18 september vindt de jaarlijkse compostdag plaats in het compostpark 
op het domein van Oostheuvel. Zoals andere jaren gebeurt dit tijdens de 
opendeurdag van Oostheuvel. 
De compostmeesters geven demonstraties en uitleg over de verschillende systemen 
van thuiscomposteren. Als activiteit voor de kinderen zullen de compostmeesters 
samen met de aanwezige kinderen insectenkastjes uit FSC-gelabeld hout timmeren. 
Deze activiteit kadert in het thema milieuverantwoord productgebruik van de 
Samenwerkingsovereenkomst 2008 - 2013. 
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 15 OKTOBER NACHT VAN DE DUISTERNIS 
 
Op zaterdag 15 oktober organiseert de dienst Milieu samen met de gemeente 
Tongeren en een aantal natuurverenigingen een begeleide natuur- en 
sterrenwandeling in totaal verduisterd gebied door het binnen- en buitengebied van 
Genoelselderen en 's Herenelderen. De wandeling vertrekt tussen 19.30 u. 20.30 u. 
in het Buurthuis in 's Herenelderen. Gidsen vertellen oude verhalen, leren de 
wandelaars meer over natuur en lichthinder, laten mensen kennis maken met vuur...   
De openbare verlichting wordt gedoofd van 19.30 u. tot 24.00 u. in Genoelselderen 
en 's Herenelderen. 
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-Einde persbericht-  
 
Voor meer informatie: 
Marina Pauly, schepen van Communicatie - tel. 012 45 90 66 - gsm 0475 93 90 04-
marina.pauly@riemst.be 
Lieve Ketelslegers, diensthoofd Communicatie  - tel. 012 44 03 05 - gsm 0475 62 52 82 - 
lieve.ketelslegers@riemst.be 
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