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PERSBERICHT  
                           
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van 
donderdag 26/05/2011 

   
 2DE ONDERGRONDSE GLASCONTAINER VOOR HEUKELOM 

Het plein in Heukelom krijgt na het bouwverlof een facelift. Van deze gelegenheid 
wordt gebruik gemaakt om meteen een 2de ondergrondse glascontainer voor wit en 
gekleurd glas, te plaatsen.  
 
Jaarlijs wordt 7.500 euro voorzien om een plein op het grondgebied Riemst te 
voorzien van een ondergrondse glascontainer. Voor 2011 is de plaatsing voorzien op 
het plein in Kanne. 

 
 Jan Peumans, bevoegd schepen – tel. 02 552 11 06 – jan.peumans@vlaamsparlement.be 

 
 GEMEENTELIJKE CADEAUBONNEN 

De dienst Toerisme verkoopt binnenkort gemeentelijke cadeaubonnen. De ‘koper’ 
kan het bedrag zelf bepalen en de bon kan opgekocht worden bij 1 van de 
deelnemende handelaars binnen de gemeente Riemst.  
De gemeente gaat met het initiatief in op een vraag van de LEM (lokale economische 
middenstandsraad).  
De cadeaubonnen worden enkel verkocht door de dienst Toerisme. Dit omdat de bon 
vooral een meerwaarde kan betekenen voor het toerisme en de bijhorende 
economische activiteiten in onze gemeente.  
 

 Guy Kersten, bevoegd schepen – tel. 0 12 23 22 06 – gsm 0476 55 26 48 – guy.kersten@riemst.Be 
 

 50PLUSSERS GAAN SPORTEN IN TESSENDERLO EN BLANKENBERGE 
Op donderdag 8 september organiseert de Provincie Limburg in samenwerking met 
Bloso en de gemeente Tessenderlo hun Provinciale seniorensportdag. Dit 
evenement gaat door in het Sportpark “De Voordijcker” te Tessenderlo. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
08.30 u.    vertrek bus aan de sporthal van Riemst 
09.00 u. – 10.00 u. inschrijvingen 
10.00 u. – 12.00 u. sportelactiviteiten 
12.00 u. – 13.00 u. middagpauze 
13.00 u. – 15.30 u. sportelactiviteiten 
15.30 u. – 16.00 u. koffie en gebak 
16.00 u.  afsluiting met prijsuitreiking en animatie 
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Op dinsdag 4 oktober organiseert Bloso in samenwerking met de stad 
Blankenberge hun 4de editie van de Senior Games.  Alle Vlaamse gemeentes zijn 
hierop uitgenodigd. Net zoals vorig jaar wil Riemst hieraan meedoen.  
06.00 u.  vertrek bus aan de sporthal van Riemst 
09.00 u. – 10.00 u.  onthaal met koffie in vakantiecentrum Floreal te Blankenberge 
10.00 u. – 12.30 u. start initiaties 
12.30 u. – 13.30 u. gratis broodjeslunch 
13.30 u. – 15.45 u.  vervolg initiaties 
16.00 u. – 17.00 u.  prijsuitreiking en muzikale afsluiting  
17.00 u.  vertrek bussen naar Riemst 

 
 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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