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donderdag 23 juni 2011
COLLEGE KEURT WOONSTUDIE EN WOONPLAN GOED
Het college heeft de nieuwe woonstudie en bijhorend woonplan goedgekeurd. In
deze studie wordt een objectieve beschrijving gegeven van de huidige woonsituatie
in onze gemeente. Bepaalde woonproblematieken worden in kaart gebracht, een
gamma aan oplossingen wordt tegelijk opgelijst.
In het woonplan worden de krachtlijnen (beleidsopties) voor het lokaal woonbeleid
uitgezet. Deze beleidsopties worden vertaald naar prioriteiten, operationele
doelstellingen en deze worden omgezet in initiatieven en concrete acties (actieplan).
De woonstudie en het woonplan worden ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
Ter info
Sinds 1 januari 2006 is er in de gemeente Riemst, samen met zeven andere
gemeenten in de regio Haspengouw, een Infocentrum Wonen opgestart vanuit de
vzw Stebo. In 2008 werd er een intergemeentelijke vereniging ter ondersteuning van
het lokaal woonbeleid opgericht met dezelfde 8 gemeenten. In het eerste,
experimentele project lag de nadruk vooral op het advies naar de inwoners, in het
huidige project is vooral het luik woonbeleid belangrijk. In dit kader kunnen we het
ontstaan van het woonplan plaatsen.
Mark Vos, burgemeester – tel. 012 45 10 15 – gsm 0476 47 72 68 – mark.vos@riemst.be

ZONNEPANELEN VOOR DE BOEKERIJ EN DE SPORTHAL
De gemeente Riemst voorziet de Boekerij en de sporthal Op ’t Reeck van Riemst van
zonnepanelen. Het gaat om een investering van 40.000 euro.
Jan Peumans, bevoegd schepen – tel. 02 552 11 06 – jan.peumans@vlaamsparlement.be

GEMEENTELIJKE KADOBON BINNENKORT OOK ONLINE TE KOOP

Vanaf 1 juli verkoopt Toerisme Riemst de gemeentelijke kadobon. De ‘koper’ kan het
bedrag op de kadobon zelf bepalen. De bonnen kunnen ‘opgekocht’ worden bij de
deelnemende handelaars in Riemst. De dienst Lokale economie, Landbouw en
Platteland, samen met Toerisme Riemst en de LEM (Lokale economische
middenstandsraad) initiatiefnemer van dit project, gaat de kadobon extra promoten,
door de kadobon ook online te koop aan te bieden.
Guy Kersten, bevoegd schepen – tel. 012 23 22 06 – gsm 0476 55 26 48 – guy.kersten@riemst.Be
-Einde persberichtVoor meer informatie:
Marina Pauly, schepen van Communicatie - tel. 012 45 90 66 - gsm 0475 93 90 04marina.pauly@riemst.be
Lieve Ketelslegers, diensthoofd Communicatie - tel. 012 44 03 05 - gsm 0475 62 52 82 lieve.ketelslegers@riemst.be

