
           
         
 
 
Datum 
28/10/2011 
  
PERSBERICHT  
                           
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van 
donderdag 27 oktober 2011 

  
  
 25.000 EURO SUBSIDIES VOOR SPORTCLUBS MET EEN SPECIFIEKE 

JEUGDWERKING 2010-2011 
 
Op basis van het reglement "subsidiestelsel voor Riemster sportverenigingen met 
een specifieke jeugdwerking", hebben de volgende sportverenigingen recht op de 
volgende toelage: 
Vroenhoven VV : 811,77 euro 
Heppy Feet  : 1.656,82 euro 
Rivo Riemst  : 1.015,75 euro 
Vlijtingen VV  : 1.350,85 euro 
BCR 't Centrum : 2.283,32 euro 
Hedera Millen : 5.401,27 euro 
Jigo Riemst  : 2.851,55 euro  
Kivola Riemst : 5.255,57 euro 
LVR St.-Albanus : 1.379,99 euro 
TC Riemst  : 2.166,76 euro 
Stal Montenaeken : 826,34 euro 
Totaal   : 25.000 euro 

  
 Het gemeentebestuur zal op de Algemene Vergadering van de sportraad op 18 

november de clubs een symbolische cheque overhandigen. 
  
 Bert Cilissen, bevoegd schepen – tel. 012 45 59 17 - gsm 0495 79 88 47 – bert.cilissen@riemst.be 
  
 HERSTELLING KERKHOFMUREN KANNE. 
  
 De gemeente Riemst reserveert 32.000 euro voor de herstelling van de kerkhofmuren in Kanne.  
  

Jan Peumans, bevoegd schepen – tel. 02 552 11 06 – jan.peumans@vlaamsparlement.be 
 
 PROJECTTOELAGE VOOR 'MUURSCHILDERINGSPROJECT NICARAGUA'   

 
Het gemeentebestuur keurde een projecttoelage van 500 euro goed voor 
muurschilderingsproject 'Nicaragua'. Dit gebeurt in het kader van de officiële opening 



van de Jekerbrug op vrijdag 28 oktober. Het muurschilderingsproject vindt plaats 
tegen de achtergrond van Broederlijk Delen. Het oudercomité, dat de projecttoelage 
heeft aangevraagd, voorziet tegelijk met de officiële opening van de Jekerbrug, ook 
de ' opening van een fictieve brug naar Nicaragua'. Het betreft hier een groot project 
met een blijvend karakter rond ontwikkelingssamenwerking. De hele week is er in de 
school een kunstenares uit Nicaragua aanwezig die de kinderen begeleidt bij de 
uitwerking van het project. Via het project wil men de kinderen bewust maken van 
wereldse thema's zoals kinderarbeid en het recht van elk kind op onderwijs. 

 
Katja Onclin, bevoegd schepen – tel. 012 45 24 67 – gsm 0479 79 88 09 – Katja.onclin@riemst.be 

 
 INFOAVOND SUBSIDIES DUURZAAM BOUWEN OP 8 DECEMBER 

 
Voor duurzaam bouwen en maatregelen i.v.m. rationeel water- en energiegebruik 
bestaan er heel wat subsidies. Om inwoners wegwijs te maken in het premiedoolhof 
en om ze in te lichten over de aankomende wijzigingen in de subsidies van Infrax, 
organiseren de dienst Duurzaamheid en Stebo vzw op 8 december een infoavond in 
verband met subsidies voor duurzaam bouwen, rationeel energie- en watergebruik. 
Deze infoavond vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. 
  
Jan Peumans, bevoegd schepen – tel. 02 552 11 06 – jan.peumans@vlaamsparlement.be 
 

 30-JARIG BESTAAN HISTORISCHE KRING MEMBRUGGEN - 10 NOVEMBER 
 
Op donderdag 10 november om 19.30 u. viert bovengenoemde vereniging in 
parochiaal centrum Momerkinne in membruggen haar 30-jarig bestaan. 
 
-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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