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PERSBERICHT 
 
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en 
schepenen van donderdag 15/12/2011 

63.650 EURO WERKINGSTOELAGE VOOR 154 SOCIO-CULTURELE 
VERENIGINGEN 

154 Riemster verenigingen dienden een geldige aanvraag in voor het verkrijgen van  
een toelage voor hun werking van september 2010 tot en met augustus 2011. 

In totaal gaat het om 63.650 euro die verdeeld wordt onder de 154 verenigingen die 
een aanvraag hebben ingediend. 

Op basis van het aantal -25 jarigen die lid zijn van de vereniging, het aantal repetities 
dat de vereniging houdt en de activiteiten die ze organiseert, wordt de toelage voor 
de vereniging bepaald. 

Het gemeentebestuur hoopt door deze toelage het actieve verenigingsleven te 
ondersteunen en zo bij te dragen aan de leefbaarheid in de dorpen.. 
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4000 EURO INFRASTRUCTUURTOELAGE VOOR VOETBALCLUB RIVO RIEMST 

Vermits de brandveiligheid van het gebouw niet meer kon gewaarborgd worden, 
dringen verbeteringswerken zich op. Met het oog op deze 
brandveiligheidsaanpassingen aan de voetballokalen, kent het college voetbalclub 
RIVO Riemst een infrastructuurtoelage toe van 4.078,45 euro . 
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2.300 EURO INFRASTRUCTUURTOELAGE VOOR PCC ST-JOZEF HERDEREN 
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Tijdens de gemeenteraad van 08/11/2010 werd het reglement inzake het verlenen 
van een toelage van infrastructuurwerken (buurthuizen, muziekzalen, jeugdlokalen, 
speelpleinen, sportlokalen en sportpleinen) goedgekeurd.De VZW Parochiaal 
Cultureel Centrum St-Jozef Herderen voldoet aan de voorwaarden van dit 
reglement.De totale kostprijs van de uitgevoerde werken bedraagt 2.652,71 euro.De 
toelage die hiermee overeenstemt is 2.329,51 euro. 
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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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