Datum
30/09/2011

PERSBERICHT
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van
donderdag 29/09/2011

PRINCIPE BESLISSING VERKOOP 2 HA GROND VROENHOVEN AAN KLEINE
LANDEIGENDOM VOOR SOCIALE HUISVESTING
De sociale bouwmaatschappij “Kleine Landeigendom” heeft de toelating gekregen
om een project te ontwikkelen van sociale koopwoningen, sociale huurwoningen en
sociale kavels op het gebied “Montenaeken” in Vroenhoven Kanne, tussen
Bloesemstraat en Kanaalstraat.
Het college gaat akkoord met de verkoop van 1,9 ha grond aan Kleine
landeigendom. Het gaat om 3 percelen van respectievelijk 1,4ha en twee keer 23
are.De definitieve verkoop wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad
op maandag 10 oktober.
Mark Vos, burgemeester – tel. 012 45 10 15 – gsm 0476 47 72 68 – mark.vos@riemst.be

GEMEENTE BREIDT OP T REECK UIT MET 5 HA
Het schepencollege besliste definitief om 5 ha bedrijventerreinen aan te kopen voor
de uitbreiding van de ambachtelijke zone Op ’t Reeck in Riemst. Concreet gaat het
om 14 percelen. Op maandag 10 oktober moet ook nog de gemeenteraad groen licht
geven voor de aankoop. Het gaat om een investering van 255.000 euro.
Mark Vos, burgemeester – tel. 012 45 10 15 – gsm 0476 47 72 68 – mark.vos@riemst.be

BOEKERIJ NODIGT OUDERS MET BABY’S UIT
In het kader van het project Babyboeken nodigt De Boekerij de ouders van kinderen,
geboren in 2010, per brief uit om kennis te maken met hun assortiment boeken voor
en over baby’s. Bij hun eerste bezoek aan De Boekerij ontvangen ze een gepast
geschenk (vb. knuffelboekje).
Jan Peumans, bevoegd schepen – tel. 02 552 11 06 – jan.peumans@vlaamsparlement.be

BEAUTYTIPS SMUKKEN DE BIBLIOTHEEKWEEK OP
Van 15 tot 23 oktober 2011 vindt de jaarlijkse bibliotheekweek plaats. Het thema dit
jaar is: Dankzij de bib…’.
Programma:
Zaterdag 15 oktober (van 14.00 u. tot 17.00 uur): landelijke verwendag: ‘Dankzij de
bib … zie ik er goed uit’ met advies van schoonheidsspecialisten. De
bibliotheekgebruikers kunnen getuigen wat de bib voor hen betekent en ze
ontvangen de pin ‘Dankzij de bib’. Voor de bezoekers is een hapje en drankje
voorzien.
Woensdag 19 oktober en zaterdag 22 oktober 2011: 2dehandsboekenverkoop
tijdens openingstijden.
Vanaf maandag 24 oktober gratis 2dehandsboek met bon uit Infoplus.
Jan Peumans, bevoegd schepen – tel. 02 552 11 06 – jan.peumans@vlaamsparlement.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

