
           
         
 
 
Datum 
19/08/2011 
  
PERSBERICHT  
                           
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van 
donderdag  18 augustus 2011 

  
 GEMEENTE BINDT STRIJD TEGEN RATTEN AAN 

 
Wettelijk moet de eigenaar, huurder, gebruiker, instaan voor de verdelging van ratten 
op zijn/haar domein. Maar de laatste jaren komen er steeds meer klachten ivm ratten 
die dicht in de buurt van huizen rondlopen. Momenteel gebeurt de rattenverdeling op 
openbaar domein en rond waterlopen door de rattenvanger  ism de provincie 
Limburg (gratis materiaal, gif, opleiding,..) Voor de verdeling kunnen inwoners 
rattenvergif aankopen bij de gemeente.  
 
De bestrijding bij particulieren blijkt momenteel niet effectief. Het is immers belangrijk 
dat een verdelging gezamenlijk wordt aangepakt op al de plaatsen waar de ratten 
voorkomen, en dat de oorzaken worden weggenomen. 
 
Om aan dit probleem een duurzame oplossing te geven wordt volgende voorgesteld: 
Bij melding door particulieren krijgt de gemeentelijke rattenvanger de opdracht om in 
samenspraak met de bewoners een bestrijding van ratten uit te voeren op privé 
terrein. De gemeente voert de bestrijding gratis uit op de betreffende percelen. Indien 
de veroorzaker van de rattenplaag wordt gevonden, zullen de kosten doorgerekend 
worden aan deze veroorzaker.  
 
Mark Vos, burgemeester – tel. 012 44 03 02 – gsm 0476 47 72 68 - mark.vos@riemst.be 
 

 3500 EURO VOOR KAMP- EN VERVOERTOELAGEN  
 
Op basis van het gemeenteraadsbesluit van 14 november 2005, toelage voor 
jeugdkampen georganiseerd door verenigingen, hebben volgende verenigingen recht 
op een toelage voor de organisatie van het kamp en voor kampvervoer:  
 
- Jeugd Vreugd in Deugd:  593,5 euro   
- Kon. Fanfare De Vrije Burgers: 703 euro   
- Jeugdharmonie St.-Martinus: 760 euro   
- JC JIGO:    501 euro 
- Kon. Harmonie St-Jan:  690 euro 
- Kon. Harmonie Broederband: 263 euro 



Goed voor een totaal van 3510,5 euro. 
 
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 
 

 50.000 EURO VOOR INRICHTING SPORTZONE VLIJTINGEN 
 
De gemeente Riemst kent een toelage van 50.000 euro toe voor de 
infrastructuurwerken ten behoeve van de BMX-club van Vlijtingen, gelegen aan de 
nabijgelegen gemeentelijke sportzone.   
Het betalen van de toelage, namelijk het voorschot van 25.000,00 euro en de overige 
25.000 euro aan de BMX-club gaat dit jaar nog in op voorwaarde de vereniging 
voldoet aan de voorwaarden van het reglement. 
 

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

 AANKOOP VOETBALKOOI VOOR DE UITLEENDIENST 
 
De gemeentelijke sportdienst koopt een verplaatsbare voetbalkooi aan en stelt het 
materiaal via de gemeentelijke uitleendienst  ter beschikking van de Riemster 
voetbalclubs. Met de aankoop gaat het beleid in op de groeiende vraag naar dergelijk 
materiaal vanuit deze clubs. Momenteel staat er een gelijkaardige voetbalkooi in 
Vroenhoven, die permanent gebruikt wordt. Iedere vereniging die de voetbalkooi 
wenst uit te lenen, dient de kooi zelf op te halen en terug te brengen naar de vaste 
opstelling op het plein vlakbij Zaal De Bond in Val-Meer. De verhuurprijs bedraagt 
32,50 euro (duur van de uitlening is max. 1 week). De aankoop van de kooi bedraagt 
ongeveer 6.000 euro.  
 

 Bert Cilissen, bevoegd schepen – 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 
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