Datum
6/12/2013

PERSBERICHT
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van
donderdag 5 december 2013
RIEMST VIERT HET NIEUWE JAAR OP ZONDAG 19 JANUARI
De gemeente Riemst organiseert voor de 6° keer de nieuwjaarsreceptie voor de nieuwe
inwoners en de bevolking van Riemst. Dit feest vindt plaats in Zaal ’t Paenhuys, op zondag
19 januari. Zoals elk jaar verzorgt een groep Riemster middenstanders, met name Team
Work, een – intussen legendarisch- uitgebreid buffet voor alle aanwezigen.
Programma
13.30 u.: ontvangst nieuwe inwoners (cafetaria)
13.50 u.: toespraak burgemeester en presentatie van de onthaalvideo (in cafétaria)
15.00 u.: toespraak burgemeester(in grote zaal),
- voorstelling alle gemeenteraadsleden en leden Team Work
- optreden showdans en hip hop dans
- voorstelling ere-burger Vital Medaerts
- 15.20 u.: opening buffet gecreëerd door TeamWork.
- 18.00 u.: einde.
Mark Vos, burgemeester – tel. 012 45 10 15 – gsm 0476 47 72 68 – mark.vos@riemst.be

KINDEROPVANG VLIJTINGEN OPENT IN 2014 KWARTIER VROEGER
In het lokaal beleidsplan kinderopvang 2008-2012 werd goedgekeurd dat het beginuur van
de voorschoolse opvang in de verschillende dorpsscholen op termijn overal gelijk moet zijn.
Momenteel starten 6 van de 9 opvangen om 7.00 u. In de andere 3 opvangen, ondermeer in
Vlijtingen, start men om 7.30 u. Daar rees de vraag om de opvang voortaan een kwartier
eerder te starten. In het kader van het gelijkheidsprincipe beslist het college om vanaf januari
2014 de opvang in Vlijtingen op te starten om 7.15 u. De wijziging wordt geëvalueerd na het
tweede trimester van het schooljaar 2013-2014.
Marina Pauly, bevoegd schepen – gsm 0475 93 90 04 – marina.pauly@riemst.be

TE KOOP: BOKSMATERIAAL
Boksclub BCR 't Centrum heeft haar werking stopgezet. Dat betekent dat het boksmateriaal,
dat eerder werd aangekocht door het gemeentebestuur, opnieuw in handen komt van de
gemeente. Het gemeentebestuur zal alle Vlaamse sportdiensten per e-mail aanschrijven om

hen te informeren over de verkoop van het tweedehands boksmateriaal. Het wordt
bovendien ook via Kapaza te koop aangeboden.
Christian Bamps, bevoegd schepen - tel. 012 45 60 23 - gsm 0495 46 46 53 christian.bamps@riemst.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

