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PERSBERICHT  
 
12.372 EURO VOOR RIEMSTER JEUGDBEWEGINGEN 
 
 
De Riemster jeugdbewegingen ontvingen in 2012 in totaal 12.372,21 euro aan 
gemeentelijke toelagen. Ze worden via deze subsidies gestimuleerd in hun 
jaarwerking, kamp, vorming, cultuurparticipatie, infrastructuuraanpassingen, enz. Om 
de jeugdwerking in Riemst ‘alive & kicking’’ te houden, werkt de Riemster Jeugdraad, 
in samenwerking met de dienst Jeugd, een actieplan uit.  
 
Het gemeentebestuur van Riemst hecht veel waarde aan het jeugdwerk en aan het 
verenigingsleven in het algemeen. Er wordt dan ook resoluut gekozen om lokale 
verenigingen op alle mogelijke vlakken te ondersteunen. 
 
Hieronder een overzicht van de toegekende subsidies: 
 
1.. Vlijtingen (chiro en KLJ): 5.274,37 euro 
2. Zichen (chiro PJ en KLJ): 3.731,61 euro.  
3. KLJ van Millen: 1.701,20 euro 
4. KLJ Membruggen: 1.106,34 euro  
5. Chiro Val-Meer: 408,99 euro 
 
De opvallende afwezige in het lijstje is KSJ Riemst. De eens grootste jeugdbeweging op 
grondgebied van Riemst nam vorig jaar de pijnlijke beslissing om de boeken toe te doen.  
 
Bert Cilissen, schepen van Jeugd: “Toen we vernamen dat KSJ Riemst de handdoek in de 
ring wierp, was dat een dolk door het hart van ons lokaal jeugdbeleid. Een zo mogelijk nog  
grotere teleurstelling kwam er na onze bevraging in Riemst en Heukelom, waaruit  bleek dat 
geen jongeren zich kandidaat wilden stellen om mee te werken aan een nieuw 
jeugdbeweginginitiatief. Toch geven we ons nog niet gewonnen en zullen we alle jongeren 
alsnog persoonlijk contacteren”.  
 
Daarnaast werkt de Jeugdraad, in samenwerking met de dienst Jeugd, aan een actieplan om 
(eventueel toekomstige) problemen bij de Riemster jeugdbewegingen tijdig aan het licht te 
brengen en op te lossen.  
 

-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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