Datum
01/03/2013

PERSBERICHT
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van
donderdag 28 februari 2013
GEMEENTE VERKOOPT 5 CONTAINERS BRANDHOUT OP 12 EN 13 APRIL.
De gemeenteraad keurde in vergadering van 4 februari 2013 de voorwaarden goed
voor de verkoop van 5 containers brandhout, afkomstig van kappingen.
De containers staan ter bezichtiging op vrijdag 12 april en zaterdag 13 april tijdens de
openingsuren van het containerpark. De gesloten omslag, met duidelijke vermelding
van naam, adres en telefoonnummer, en het bedrag van het bod moet ingediend
worden uiterlijk op vrijdag 19 april, 12.00 u.
De kopers worden telefonisch verwittigd. De levering van de containers gebeurt
vanaf dinsdag 23 april.
Mark Vos, burgemeester –tel. 012 45 10 15 – gsm 0476 47 72 68 – mark.vos@riemst.be

RIEMST DOOFT DE LICHTEN OP 23 MAART N.A.V. EARTH HOUR
Op zaterdag 23 maart organiseert WWF voor de 5de maal 'Earth Hour' in België. Van
20.30 u. tot 21.30 u. zullen meer dan één miljard mensen wereldwijd symbolisch de
lichten doven. Met deze symbolische actie wil WWF aandacht vragen voor de
problematiek rond de klimaatverandering. Wereldwijd nemen ruim 100 landen deel
aan dit evenement, wat het meteen tot de grootste globale actie maakt.
Met dit signaal wil WWF aantonen dat mensen, door samen te werken, wel degelijk
een verschil kunnen maken in de strijd tegen de klimaatverandering. WWF rekent op
de deelname van individuen, maar ook op die van steden, gemeenten en bedrijven.
Infrax is bereid om de verlichting in Riemst tussen 20.30 u. en 21.30 u. te doven.
Indien technisch mogelijk wordt ook de verlichting aan de gevel van het
gemeentehuis en de villa gedoofd gedurende het weekend van 23 en 24 maart.
Mathieu Eycken, bevoegd schepen – tel. 012 45 67 04 – gsm 0479 44 22 86 –
mathieu.eycken@riemst.be

PROJECT BOEKBABY'S IN LIMBURG I.S.M. PROVINCIE LIMBURG

De gemeente stapt in het provinciaal project ‘Boekbaby’s in Limburg’ en dit i.s.m. met
Kind en Gezin. Het project kadert in het initiatief ‘Taal is van iedereen!’ van het
Provinciaal Steunpunt voor Onderwijs. Op die manier wil het provinciebestuur de
taalontwikkeling van de allerjongsten stimuleren en de lokale samenwerking tussen
verschillende diensten verstevigen. Concreet financiert de provincie het babypakket
en de gemeente het peuterpakket.
Ouders van baby’s van zes maanden ontvangen in het consultatiebureau van Kind
en Gezin een babypakket (2 boekjes en brochure). Ouders van baby’s van 15
maanden ontvangen op consultatie een uitnodiging om een peuterpakket (2 boeken
en brochure) af te halen in De Boekerij.
Het project duurt 4 jaar. De totale kost voor de gemeente wordt geraamd op zo’n
4.000 euro. Het project start op 1 april van dit jaar voor kinderen van 6 maanden en
voor de bibliotheek van Riemst op 1 januari 2014 voor kinderen van 15 maanden.
De kinderen geboren vanaf 01/11/2012 vallen dan onder het nieuwe project.
Christian Bamps, bevoegd schepen - tel. 012 45 60 23 - gsm 0495 46 46 53 christian.bamps@riemst.be
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