
Datum 18/11/2011 
  

PERSBERICHT 
  
Beslissingen genomen in het college van 
burgemeester en schepenen van donderdag 
17/11/2011 
  
  
DINGENSTEEG WORDT DOEBESTEEG (IN MILLEN) 
  
Het college heeft beslist om de ‘Dingensteeg’ in Millen niet als 
officiële naam  te erkennen.  De naam is trouwens nog niet 
ingeburgerd bij de inwoners van Millen. Het beleid gaat daarom 
in op het voorstel van Gogri (Geschied- en Oudheidkundige 
Kring Riemst)  om de steeg voortaan ‘Doebesteeg’ te heten. 
Ter info: 
In artikel 2 §1 van het decreet van 28 januari 1977, inzake de 
bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen 
wordt de voorkeur gegeven aan namen van de plaatselijke 
geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de 
volkskunde.Het college start nu de procedure van 
straatnaamgeving en vraagt het advies van de Cultuurraad. 
  
Mark Vos, burgemeester - tel. 012 44 03 02 - mark.vos@riemst.be 
Jan Peumans, schepen bevoegd voor cultureel erfgoed – tel. 02 552 11 06 – 
jan.peumans@vlaamsparlement.be 
  
  
SPORTELTOUR RIEMST OP ZONDAG 24 JUNI 
  
De dienst Sport organiseert in samenwerking met de dienst 
Toerisme een sporteltour op zondag 24 juni 2012. De 
sporteltour is een fietstocht (+/- 40 km) rond de mooiste plekjes 
in Riemst waar men op enkele stopplaatsen kan genieten van 
onze lekkere streekprodukten. Start- en aankomstplaats is de 
waterburcht in Millen.  



  
Het programma ziet er als volgt uit: 
Inschrijven fietstocht tussen 10.00 u. - 14.00 u., deelnameprijs: 
5 euro voor volwassenen - 3 euro voor kinderen (vanaf 6 jaar). 
In de prijs zit verzekering + deelname tombola + 
streekproducten op de verschillende stopplaatsen. 
Stopplaatsen: Grot Mon Heyen (grottenbier + grottenkaas), 
brug Vroenhoven (glaasje wijn + stoverij met grotchampignons), 
dienst Sport Herderen (Riemster Dröpke + toastje met jam) en 
waterburcht Milllen (koffie + Millerse Mop). 
Elke deelnemer krijgt bij de start ook een stempelkaart mee. 
Een volle stempelkaart (afstempeling gebeurt op de 
verschillende stopplaatsen) geeft recht op deelname aan de 
tombola. Hoofdprijs van de tombola is een fiets! 
  
Bert Cilissen, schepen bevoegd voor Sport – tel. 012 45 59 17 - gsm 0495 79 
88 47 – bert.cilissen@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 
	  	  


