
           
         
 
 
Datum 
29/07/2011 
  
PERSBERICHT  
 
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van 
donderdag 28/07/2011 

  
. MINISTER GEERT BOURGEOIS OPENT TOEGANKELIJK TOERISMEGEBOUW 

RIEMST 
Riemst verwacht op vrijdag 30 september minister Geert Bourgeois voor de officiële 
opening van het vernieuwde kantoor van Toerisme Riemst. De dienst is gevestigd in 
de bekende Villa Neven, die de voorbije 2 jaar een toegankelijkheidsmetamorfose 
onderging. Zo kwam er een lift en een automatische deur. Ook de binnenkant van 
het gebouw (verlaagde balie, ontvangstruimte, documentatiecentrum, streekwinkel, 
sanitaire gedeelte) zijn toegankelijk gemaakt. 
 
Deze werken zijn het resultaat van een doorlichting uitgevoerd door de gemeente ism 
de gehandicaptenraad en het Toegankelijkheidsbureau. Een aantal gehandicapten 
heeft het gebouw destijds letterlijk ‘getest’ op knelpunten. Dezelfde groep zal het 
gebouw straks opnieuw testen op het resultaat.   
 
De gemeente Riemst ontving voor het toegankelijkheidsproject 30.981 euro van 
Toerisme Vlaanderen.  

 
Ter info 
De Vlaamse Overheid – Toerisme Vlaanderen stellen toegankelijkheid hoog in het 
vaandel. Zeker het toegankelijk maken van de nationale en regionale infokantoren 
dragen bij tot een klantvriendelijke dienstverlening.  
In 2008 keurde een subsidie van goed voor het toegankelijk maken van de villa, 
meer bepaald van de toeristische dienst. Er werden toen een lift en een 
automatische deur geplaatst. Eén van de voorwaarden voor uitbetaling van deze 
subsidie was dat en dit binnen de twee jaar na de eerste subsidie. Het dossier werd 
dus ook ingediend en goedgekeurd in 2010. 
 
Jan Peumans,  schepen van Toerisme– tel. 02 552 11 06 – jan.peumans@vlaamsparlement.be 
Marina Pauly, schepen van Welzijn en Toegankelijkheid - – tel. 012 45 90 66 – gsm 0475 93 90 04 – 
marina.pauly@riemst.be 

  
 BUFFERZONES TEGEN WATEROVERLAST IN VAL-MEER EN 

GENOELSELDEREN 

mailto:jan.peumans@vlaamsparlement.be


Om de wateroverlast in de Mielestraat te Val-Meer en in de Vogelzangstraat te 
Membruggen te verhelpen, is het nodig bufferzones te creëren waarin het 
afstromende water komende van de omliggende landbouwgronden tijdelijk kan 
opgevangen worden. Hiervoor is eerst een verhoging van de bestaande 
ruilverkavelingwegen nodig. De opbraak van de bestaande wegdelen en de aanleg 
van de fundering gebeurt door de technische dienst. De aanleg van de toplaag in 
asfaltbeton wordt een klus voor een aannemer.  
 

 Guy Kersten, bevoegd schepen – tel. 0 12 23 22 06 – gsm 0476 55 26 48 – guy.kersten@riemst.Be 
  
GEZINSDAG OP 4 SEPTEMBER IS PRIMEUR VOOR RIEMST 

Op zondag 4 september pakt de gemeente Riemst uit met een nieuw initiatief. Op het 
sport- en speelplein in Herderen vindt voor het eerst een Gezinsdag plaats. 
Programma:  
- 175 jonge Riemstenaren (geboren in 2010) krijgen hun eigen  geboorteboom die 
die dag geplant wordt.   
- babyborrel 
- startschot campagne babyboeken 
- opendeurdag Ukke Puk 
- opening opvoedingswinkel 
- informatiestanden over opvoedingsondersteuning 
- vrijetijdsaanbod van de gemeente Riemst bekendmaken 
- animatie 
 
Tijdens de babyborrel start de campagne van de babyboeken. Ouders ontvangen 
dan een bon die hen recht geeft op een gratis lidmaatschap in De Boekerij.  
 
Marina Pauly, bevoegd schepen – tel. 012 45 90 66 – gsm 0475 93 90 04 – marina.pauly@riemst.be 

 
 ONDERGRONDSE GLASCONTAINERS VOOR KANNE EN HEUKELOM 

Om de overlast van de huidige bovengrondse glascontainers te beperken en om 
esthetische redenen werd beslist om jaarlijks een plein te voorzien van een 
ondergrondse glascontainer. Dit jaar wordt zo’n container geplaatst op het plein in 
Kanne (omdat daar de werken aan het plein in uitvoering zijn) en in Heukelom. 
De inwerpzuilen van de containers zijn geluidsdempend. Het gaat om een investering 
van 15.000 euro. 

 
 Gerard Stratermans, bevoegd schepen – tel. 012 45 61 28 – gsm 0475 81 74 13 – 

gerard.stratermans@riemst.be 
 

 AANKOOP 25 ZITBANKEN EN 4 PARKTAFELS BIJ EKOL  
De gemeente koopt 25 zitbanken en 4 parktafels aan. Ze zijn gemaakt van 100% 
gerecycleerd huishoudelijk afval. Met de aankoop gaat het beleid in op (regelmatige) 
vragen van burgers of verenigingen om op bepaalde plaatsen zitbanken en/of tafels 
te plaatsen, of oude te vervangen. De investering bedraagt 9.000 euro.  
 
Jan Peumans, bevoegd schepen – tel. 02 552 11 06 – jan.peumans@vlaamsparlement.be 

  
 GEMEENTE KOOPT NIEUWE SCHOOLBUS   

De gemeente koopt een nieuwe schoolbus aan. De bus met zo’n 35 zitplaatsen kost 
116.940,00 euro excl. btw of 141.497,40 euro incl. 21% btw.  

mailto:guy.kersten@riemst.Be


 
 Gerard Stratermans, bevoegd schepen – tel. 012 45 61 28 – gsm 0475 81 74 13 – 

gerard.stratermans@riemst.be 
 
 KINDEROPVANG VROENHOVEN 

In het kader van de voor- en naschoolse kinderopvang in Vroenhoven voert het  
gemeentebestuur een aantal verbeter- en verfraaiingswerken uit.  
Deze werken zijn nodig omdat de kinderopvang nu in een kleuterklas georganiseerd 
wordt, hetgeen soms voor ongemakken zorgt. Zo moet alles steeds opgeruimd en 
uitgehaald worden (knutselwerkjes, versiering, materiaal etc.). De kinderen hebben 
bovendien geen plaats om hun huiswerk te maken. De verbeteringswerken moeten 
voldoende kwalitatief zijn, zodat later eventueel ook vakantieopvang in Vroenhoven 
mogelijk wordt. Deze laatste piste zal eerst nog onderzocht worden.  
 
Marina Pauly, bevoegd schepen – tel. 012 45 90 66 – gsm 0475 93 90 04 – marina.pauly@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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