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Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van 
donderdag 20 oktober 2011 

  
 460 TON (+60 TON) STROOIZOUT IN VOORRAAD  
 

Na de recente schaarste van het strooizout van de voorbije winter, slaat Riemst nu 
460 ton strooizout op. 60 ton is onmiddellijk voor handen bij de Technische Dienst 
zelf, de overige 400 ton wordt gestockeerd in een loods in het Nederlandse Stein. 
Daarbovenop kan de gemeente nog beschikken over een strategische voorraad van 
60 ton bij de provincie Limburg.  
 
Met deze voorraad is de kans zeer klein dat er deze winter opnieuw een tekort aan 
strooizout ontstaat. Tijdens de hevige winter van 2010-2011 is in totaal 430 ton 
strooizout verbruikt.  
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 UITBREIDING OPENINGSTIJDEN DE BOEKERIJ RIEMST 
 
Naar aanleiding van de invoering van de zelfuitleenbalies breidt De Boekerij haar 
openingstijden uit van 20 u. naar 25 u. per week. Tegelijk streeft De Boekerij naar 
meer duidelijke en klantvriendelijke uren door op elke werkdag, behalve op dinsdag 
(cf. gemeentehuis), geopend te zijn van 14.00 u. tot 19.00 u. Bijkomend opent de 
bieb ENKEL OP WOENSDAG van 10.00 u. tot 12.00 u. Op zaterdag blijven de uren 
ongewijzigd van 14.00 u. tot 17.00 u. Als de gemeenteraad in november deze 
collegebeslissing volgt, worden de nieuwe openingstijden van toepassing vanaf   
2012. 
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 'DE BURGEMEESTER KOOKT': ZONDAG 13 NOVEMBER 2011 
 
Zondag 13 november vindt de jaarlijkse editie van "De Burgemeester Kookt' plaats. 
Programma en locatie: 



De kinderkok van Vlaanderen (bekend van tv) en zijn team brengt samen met de 
burgemeester jongeren tussen 6 en 12 jaar de liefde voor het koken bij onder het 
motto lekker maar ook gezond koken.  
De kinderkok is een project van de Art of Children Foundation. Dat is een 
kunstinstelling bij Koninklijk Besluit erkend als stichting van openbaar nut, die maar 
één doel voor ogen heeft: kinderen creatief laten groeien.  
Zowel de ouders als de kinderen zelf maken kennis met de meest diverse smaken: 
van de eigen Vlaamse tot de meer Zuiderse keuken. Of hoe koken ook leerrijk kan 
zijn. 
Locatie: gemeentelijke basisschool De Klinker - Riemst van 13.00 u. tot 18.00 u. 
Kinderen die willen deelnemen aan de kookcursus dienen vooraf in te schrijven bij 
Toerisme Riemst 
 
Als randanimatie wordt er gezorgd voor kinderanimatie en een Riemster 
streekmarktje.  
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 COVENANT OF MAYORS OP 30 NOVEMBER 

 
Riemst ondertekent op 30 november om 10.00 u., op uitnodiging van de provincie Limburg, 
het zogenaamde Covenant of Mayors. Het Covenant of Mayors is het eerste initiatief van de 
Europese commissie dat zich rechtstreeks richt naar lokale overheden en hun burgers om de 
leiding te nemen in de strijd tegen de opwarming van de aarde.  De ondertekening houdt 
tegelijk het  engagement in om mee te werken aan een klimaatneutraal Limburg. 
 
Ter info: 
In totaal hebben al meer dan 2100 Europese steden en gemeenten ondertekend. 
Bij de ondertekening van het Covenant of Mayors worden o.a. volgende engagementen gevraagd: 
- de opmaak van een emissie-inventaris (dit werd reeds opgemaakt ikv Limburg Klimaatneutraal) 
- het indienen van een klimaatactieplan, waarin concrete maatregelen vervat zijn die leiden tot 

minimaal 20% vermindering van CO2-uitstoot tegen 2020 (dit wordt reeds opgemaakt ikv Limburg 
Klimaatneutraal) 

- Het regelmatig publiceren (om 2 jaar) van implementatierapporten waarin de stand van zaken van 
de belangrijkste maatregelen en de tussentijdse resultaten vervat zijn. 

Het Covenant of Mayors in de praktijk: 
- Eerste stap naar CO2-neutrale provincie 
- Samenwerking tussen Steunpunt duurzaam bouwen Limburg, Infrax, de provincie en BBL 
- BBL staat in voor procesbegeleiding (hulpmiddelen: draaiboek, modelplan lokaal klimaatbeleid, 

CO2-nulmeting) 
Grote impact: 
- De helft van de broeikasgassen worden uitgestoten in en door steden en gemeenten. 
- 80% van de bevolking leeft in steden en gemeentelijke kernen waar 80% van het totale 

energieverbruik wordt verbruikt. 
- Een stad of een gemeente heeft dus een grote invloed op het klimaat. 
Goede methode: 
- De schaalgrootte is ideaal om met een gecoördineerde en horizontale aanpak het 

energievraagstuk en de klimaatproblematiek het hoofd te bieden. 
- Mogelijkheden om een integrale visie bekend te maken. 
Directe voordelen voor de gemeente zelf: 
- Het maakt een gemeente aantrekkelijk om in te wonen. 
- Een goed gevoerd energiebeleid is meetbaar en zichtbaar en dus gemakkelijk te communiceren. 
- Kostenbesparing op de gemeentelijke energiefactuur. 
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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 
    
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marina.pauly@riemst.be

