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EXTRA TAKSEN VOOR WIE GEBOUWEN LAAT 
VERKROTTEN   
  
Door de Vlaamse Belastingdienst wordt er een heffing 
toegepast op de leegstaande bedrijfsruimten en op de verkrotte 
gebouwen en/of woningen. 
Elke gemeentebestuur heeft het recht bijkomende opcentiemen 
te heffen op bedoelde belastingen. 
Het schepencollege heeft beslist bijkomende taksen te heffen 
op leegstaande gebouwen (inclusief bedrijfsgebouwen). Voor 
deze maatregel in de praktijk wordt doorgevoerd, dient ook 
de gemeenteraad hiermee akkoord te gaan.  

  
       Mark Vos, burgemeester - tel. 012 44 03 02 - mark.vos@riemst.be 
Jan Peumans, bevoegd schepen – tel. 02 552 11 06 – 

jan.peumans@vlaamsparlement.be 
  
       
      CARNAVALESK RIEMST OP 11 NOVEMBER 

  
Op 11 november wordt naar jaarlijkse traditie de opening van 
het Carnavalseizoen gevierd samen met de 
carnavalsverenigingen en het gemeentebestuur. Het concept 
blijft hetzelfde als de voorgaande jaren: er wordt gestart om 
09.30 u met een ontbijt in het cafetarie van ’t Paenhuys. Om 
11.11 uur vindt de officiële opening plaats in de zaal van het 
Paenhuys met toespraken door burgemeester, schepenen en 
FEN, gevolgd door een hele dag optredens van 
Carnavalsartiesten. Om 11.11 u. wordt ook de eerste Riemster 



Carnavalskrant voorgesteld.  
  
Marina Pauly, bevoegd schepen – tel. 012 45 90 66 – gsm 0475 93 90 04 – 
marina.pauly@riemst.be 
  

       KLEUTERVOORSTELLING “WINTERHAAS” OP 18 
NOVEMBER 
  
Omdat jeugdcultuur een prioriteit is in het jeugdbeleidsplan 
2011-2013, organiseert de dienst Jeugd ook dit schooljaar voor 
alle kleuters en leerlingen een culturele voorstelling. Deze keer 
zijn de kleuters van het derde klasje aan de beurt. Op 18 
november kunnen ze kijken en luisteren naar de voorstelling 
“Winterhaas” (naar het boek van Edward van de Vendel).door 
theatergezelschap Vlinders en Co. 90 kleuters kunnen de 
voorstelling bijwonen in zaal ’t Paenhuys. 
De gemeentelijke Technische Dienst, aangevuld met 2 extra 
schoolbussen, zorgen voor het vervoer van de leerlingen. 
  

       Bert Cilissen, bevoegd schepen – tel. 012 45 59 17 - gsm 0495 79 88 47 – 
bert.cilissen@riemst.be 

  
  
       RIEMST DANST OP DINSDAG 22 NOVEMBER I.S.M. HET 

SOCIAAL HUIS 
  

Het gemeentebestuur van Riemst (diensten Welzijn en Sport) 
organiseert i.s.m. het Sociaal Huis op dinsdag 22 november 
voor de tweede keer een dansfeest voor alle 50+’ers van 
Riemst. Dit evenement vindt plaats in zaal ’t Paenhuys. Het is 
de bedoeling om alle 50+’ers van Riemst te bereiken en hen 
een mooie namiddag met muziek, dans en animatie te 
bezorgen. Het programma ziet er uit als volgt: 
14.00 u.: welkomstwoorden met muziek en animatie door 
Arthuro Cardini 
15.00 u.: DJ Ludo Bijnens zorgt voor aangepaste dansmuziek 
          of: kaarten voor de liefhebbers in het cafetaria 
18.00 u.: afsluiting 
De aanwezigen krijgen één tas koffie en één stuk taart gratis. 



  
Marina Pauly, bevoegd schepen – tel. 012 45 90 66 – gsm 0475 93 90 04 – 
marina.pauly@riemst.be 

       Bert Cilissen, bevoegd schepen – tel. 012 45 59 17 - gsm 0495 79 88 47 – 
bert.cilissen@riemst.be 
  

       7.500 EURO STEUN VOOR ERKENDE 
JEUGDWERKINITIATIEVEN   
  
Volgende jeugdverenigingen hebben recht op een toelage voor 
de werking van hun jeugdvereniging, gebaseerd op hun 
werkingsjaar 2010-2011: 
  
Chiro Bammerd, Val-Meer: 544,45 euro 
Chiro Sint-Albanus, Vlijtingen: 1.814,75 euro 
KLJ Membruggen: 610,95 euro 
KLJ Millen: 892,30 euro 
KLJ Vlijtingen: 1.030,41 euro 
KLJ Zichen: 776,35 euro 
KSJ Riemst: 578,56 euro 
PJ Zichen: 1.252,07 euro 
  
TOTAAL :7.499,8 euro 
  
Ter info: 
De bedragen zijn berekend aan de hand van een jaarverslag 
dat de jeugdverenigingen samen met hun subsidieaanvraag 
indienden. Dit jaarverslag geeft een overzicht van alle 
activiteiten tijdens het werkjaar 2010-2011. Voor de activiteiten, 
het aantal leden, de leiding en extra inspanningen naar de 
maatschappij, de ouders of nieuwe leden krijgen de 
jeugdverenigingen een aantal punten toegekend. Elke 
jeugdvereniging die een subsideaanvraag indiende, krijgt een 
basistoelage van 125 euro. De variabele toelage is berekend op 
basis van het bedrag in de begroting dat resteert, gedeeld door 
het totaal aantal behaalde punten. 
  

       Bert Cilissen, bevoegd schepen – tel. 012 45 59 17 - gsm 0495 79 88 47 – 
bert.cilissen@riemst.be 



  
       'VEILIGHEIDSKALENDER' 65+'ERS 

  
De gemeente Riemst en het Sociaal Huis sturen zo’n 3300 
65+’ers uit Riemst een ‘veiligheidskalender’ voor het nieuwe 
jaar toe. Op de kalender lees je elke maand een nieuwe en 
handige veiligheidstip. Het initiatief kadert in het 
seniorenbeleidsplan. Na een grote bevraging bij de doelgroep 
bleek er immers vraag te zijn naar een ‘brochure’ met 
veiligheidstips (bv. valpreventie voor senioren, veiliger in het 
verkeer, veiliger in je eigen woning…). 
  
Marina Pauly, bevoegd schepen – tel. 012 45 90 66 – gsm 0475 93 90 04 – 
marina.pauly@riemst.be 
Katja Onclin, bevoegd schepen – tel. 012 45 24 67 – gsm 0479 79 88 09 – 
Katja.onclin@riemst.be 

                                                                                                 
-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	  


