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  EXTRA PARKINGS VOOR HANDELAARS IN WERFZONE  

Vanaf 4 en 18 meil zullen de Bilzer- en Visésteenweg afgesloten zijn voor het 
verkeer.  Er worden o.a. nutsleidingen en een nieuw wegdek aangelegd. Om de 
handelaars die in de werfzone vallen tegemoet te komen heeft de gemeente 
verschillende steunmaatregelen getroffen. Één van deze maatregelen is het voorzien 
van tijdelijke parkeerplaatsen rondom de werkzone:  
1. achter het containerpark: 30 parkeerplaatsen, gereserveerd voor klanten van 
handelaars. 
2. aan sporthal Op ’t Reeck’ 
3. op het Gemeenteplein (het Gemeenteplein is feitelijk de parking voor het 
gemeentepersoneel. Het personeel parkeert daarom voortaan op de parking aan de 
sporthal, en niet aan het containerpark.) 
 
Voor het personeel van de Technische Dienst en Villa Neven is er een aangepaste 
regeling. Zo dienen de parkeerplaatsen langsheen de villa vrij te blijven voor 
bezoekers en klanten van handelaars in de werfzone.  De parkeerplaatsen die achter 
de afsluiting liggen van de Technische Dienst blijven ter beschikking van de 
technische dienst.   
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 VOORSCHOOLSE OPVANG VANAF 7.00 U. IN MEMBRUGGEN EN ZICHEN-

ZUSSEN-BOLDER  
Het gemeentelijk beleidsplan vermeldt dat de voorschoolse kinderopvang start om 
7.00 u. – indien hier behoefte aan zou zijn. Op dit moment was dat het geval in 
slechts 4 van de 9 kinderopvangen. In de andere opvangen, zoals Membruggen en 
Zichen-Zussen-Bolder, start de voorschoolse opvang om 7.30 u.  
Intussen stellen nu ook Membruggen en Zichen-Zussen-Bolder de vraag om vroeger 
te starten met de voorschoolse opvang. Het college gaat daar op in en start vanaf het 
derde trimester in Membruggen, de opvang om 7.00 u.  De voorschoolse opvang in 
Z-Z-B start enkel indien er vraag is, om 7.00 u. Op de dagen dat er geen vraag is, 
blijft het oorspronkelijke uur (7.30 u.) behouden.  



De beslissing om in Membruggen de opvang te vervroegen, wordt op het einde van 
het schooljaar geëvalueerd. Indien blijkt dat er gedurende de helft van de 
opvangdagen geen gebruik gemaakt werd van de voorschoolse opvang vanaf 7.00 
u., dan start de opvang in Membruggen vanaf september 2011 opnieuw vanaf 7.30 u. 
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 WATERBURCHT WORDT DIT JAAR TOEGANKELIJKER  
In en om de waterburcht zijn een aantal knelpunten/opmerkingen gemaakt door het 
Toegankelijkheidsbureau. Het gaat o.a. om aanpassingen aan het sanitair en aan de 
parking. Toerisme Riemst stelt voor om deze, ism de Technische dienst, dit jaar nog 
op te lossen.  De kosten hiervan bedragen ongeveer 4.000 euro.   
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 INZAMELING AUTOBANDEN AFKOMSTIG VAN LANDBOUWERS 
Het gemeentebestuur organiseert opnieuw een inzamelingsactie van autobanden 
van landbouwers. De inzameling is enkel bedoeld voor autobanden en 
vrachtwagenbanden met een diameter tussen de 0,5  en de 1,2m.  
De landbouwers dienen zelf hun landbouwbanden naar het containerpark: dit kan 
enkel op donderdagvoormiddag tussen 5 mei en 7 juli.     
Er zijn enkele praktische randvoorwaarden:  
-enkel landbouwers met een bedrijf in Riemst kunnen banden aanbrengen. 
-de banden moeten vooraf gesorteerd zijn en voldoen aan de voorwaarden van de 
verwerken (zuiver van aarde, mogen niet stuk zijn, geen metaal…) 
-voor grote hoeveelheden dient minstens 2 dagen op voorhand een afspraak met de 
parkwachter gemaakt te worden. 
- de inzameling van de landbouwbanden gebeurt in een aparte container   
 
De landbouwers kunnen gedurende deze actie hun banden kosteloos achterlaten op 
het containerpark.   
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 RIEMSTER MUZIEKSTUK 

Riemst draagt de titel ‘muzikaalste gemeente van Vlaanderen’. Om de betrokkenheid 
van de inwoners met het thema te vergroten, stelt de gemeente Riemst een 
hoogwaardig muziekstuk ter beschikking van alle Riemster muziekverenigingen en 
zangkoren.  Dit Riemster volkslied is gecomponeerd door Dhr. Kevin Houben. Het 
gaat om een stuk voor een harmonieorkest, met een fanfare bewerking en 
koorreductie en een niveau uitmuntendheid. De tekst van het muziekstuk is 
geschreven door Dhr. Jan Wouters.  
Het muziekstuk wordt gelanceerd tijdens een weekendevenement op 14, 15 en 16 
oktober.   
 



De heren Vital Medaerts en Jozef Jackers stellen momenteel een boek samen over 
de Riemster muziekverenigignen en koren. Daarnaast zal er een CD worden 
gemaakt met daarop het Riemster muziekstuk.   
 
Ter info: programma 
• Vrijdag 14/10:  

o Officiële ontvangst genodigden. 
o Orgelconcert samen met kinderkoor Heyamano en 

houtblazersensemble Concertino. 
o Voorstelling boek en de CD. 
o Afsluitende receptie. 

• Zaterdag 15/10: 
o Optredens van lokale bands in Jeugdhuis de Plekker. 

• Zondag 16/10:  
o Hoogdag van lanceringsevenement. 
o Op verschillende plaatsen aan site van Paenhuys worden muzikale 

optredens gegeven door Riemster muzieken en zangkoren. 
   

o Theater groep Ozzy zorgt voor randanimatie. 
o De muziekacademie werkt een project uit met de scholen zodat de 

jongeren ook betrokken worden. 
o Er wordt afgesloten met een taptoe op het plein van het Paenhuys. 
o Apotheose is voorstelling van muziekstuk. Hiertoe wordt er een 

gelegenheidsharmonie samengesteld uit de Riemster 
muziekverenigingen en zangkoren.  
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 SCHOLENFIETSTOCHT 27 JUNI   

Op maandag 27 juni fietsen de kinderen van het lager onderwijs (2de en 3de graad) in  
door Riemst. De begeleide fietstocht vertrekt in de voormiddag om 09.30 u. en in de 
namiddag om 13.30 u. aan de zaal “de bond” te Val-meer. De politie wordt 
ingeschakeld om de veiligheid bij het oversteken van gewestwegen te garanderen.  
Nadien biedt de Sportraad alle kinderen een drankje aan, aan de sporthal van 
Riemst.  
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 SPORTUITSTAPPEN ZOMER 2011 

De dienst Sport plant volgende uitstappen tijdens de zomervakantie:    
(Deelnameprijs: 5 euro) 
Maandag 25 juli, van 9.00 u. tot 16.00 u.: Action Kart in Hasselt. Voor 13 – 16 
jarigen (geboren in ‘98 t.e.m ‘95).  
Woensdag 27 juli,  van 10.00 u. tot 16.00 u.: Sportbos van Kiewit/Hasselt: voor de 
7 – 9 jarigen (geboren in ‘02/‘03/‘04).   
 



Maandag 1 augustus,  van 09.00 u. tot 16.00 u.: Erperheide, Peer: initiatie Bmx en 
zwemmen in het subtropisch zwemparadijs Erperheide: voor de 10 – 12 jarigen 
(geboren in ‘99/’00/’01).  
Woensdag 3 augustus, van 10.00 u. tot 15.00 u.: Speelparadijs Molenheide in 
Houthalen-Helchteren.  Voor de 4 – 6 jarigen (geboren in ‘05 –‘06).   
 Het gemeentebestuur zorgt voor het vervoer met de eigen gemeentelijke bussen. 
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 ZONNEBLOEMEN KLEUREN RIEMST 

Net zoals vorig jaar, verdeelt de dienst Lokale Economie, Landbouw en Middenstand 
zonnebloemzaden onder de bevolking. Dit jaar worden volgende doelgroepen 
bevoorraad:  alle bassischolen, woon/dagcentrum Oostheuvel en de buurtwinkels.  
Ook in de gemeentelijke gebouwen (gemeentehuis, villa) zullen zakjes met zaden ter 
beschikking worden gesteld. De origineelste zonnebloemfoto wint een 
geschenkmand met streekproducten van Riemst en wordt gepubliceerd op de 
gemeentelijke website. 
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 35-JARIG BESTAAN PJZB -PAROCHIALE JEUGDGROEP ZICHEN-BOLDER - 23 
APRIL 
Op zaterdag 23 april om 19.00 u. in zaal Den Dries – Bolder viert Parochiale 
Jeugdgroep Zichen-Bolder haar 35-jarig bestaan. Overeenkomstig het 
gemeentereglement heeft deze vereniging recht op een premie van 250 euro.  
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-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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