
           
         
 
 
Datum 
08/03/2013 
  
PERSBERICHT  
                           
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van 
donderdag 7 maart 2013 

  
 OUD VOETBALPLEIN KANNE WORDT SPEEL- EN GEBOORTEBOS  

 
Om het kerkhof in Zussen te kunnen uitbreiden, dienen er een aantal bomen op het beoogde 
terrein gekapt te worden. De wetgeving zegt dat bomen die gekapt worden elders moeten 
heraangeplant worden. Dit terrein bevat zowel niet-inheemse naaldbomen als inheemse 
loofbomen waardoor een oppervlakte van factor 1,5 opnieuw moet aangeplant worden wat 
neerkomt op 2866,50 m². De ideale locatie daarvoor op dit moment is het oud voetbalveld 
van Kanne dat binnenkort niet meer gebruikt zal worden wegens de aanleg van een nieuw 
veld. Het terrein voldoet bovendien aan alle voorwaarden en is een waardevolle aanvulling 
van het natuurgebied van het Plateau van Caestert.  
 
Het college van burgemeester en schepenen besliste om hier gelijktijdig de hele oppervlakte 
van het oude veld te bebossen en deze locatie officieel in te richten als speel- en 
geboortebos. Hiervoor zal bovendien nog een subsidiedossier ingediend worden. 
 
Mathieu Eycken, schepen Leefmilieu – tel. 012 45 67 04 – gsm 0479 44 22 86 – 
mathieu.eycken@riemst.be 

 Bert Cilissen, schepen van Jeugd– tel. 012 45 59 17 - gsm 0495 79 88 47 – bert.cilissen@riemst.be 
 
 
 2DE SPORTELTOUR OP ZONDAG 30 JUNI 

 
De dienst Sport organiseert op zondag 30 juni 2013, i.s.m. de dienst Toerisme, voor de 2de 
maal een sporteltour. De sporteltour is een fietstocht (+/- 40 km) rond de mooiste plekjes in 
Riemst waar men op enkele stopplaatsen kan genieten van onze lekkere streekprodukten. 
Start- en aankomstplaats is op de 4 locaties.  
 
Het programma: 
Inschrijven fietstocht tussen 10.00 u. - 14.00 u., deelnameprijs: 5 euro voor volwassenen / 3 
euro voor kinderen (vanaf 6 jaar). In de prijs zit verzekering + deelname tombola + 
streekproducten op de verschillende stopplaatsen. 
Start-/stopplaatsen: Grotten Zichen (grottenbier + grottenkaas), brug Vroenhoven 
(grotchampignonsoep), cafetaria sporthal Hirtheren (toastje met jam) en waterburcht Milllen 
(Millerse Mop). 

mailto:mathieu.eycken@riemst.be


Elke deelnemer krijgt bij de start ook een stempelkaart mee. Een volle stempelkaart 
(afstempeling gebeurt op de verschillende stopplaatsen) geeft recht op deelname aan de 
tombola. Hoofdprijs van de tombola is een cadeaucheque van Riemst t.w.v. 250 euro! 
Deelnemers krijgen ook punten voor de E-portemonnee. 
 
Christian Bamps, bevoegd schepen - tel. 012 45 60 23 - gsm 0495 46 46 53  - 
christian.bamps@riemst.be 
 

 KINDEROPVANG BREIDT UIT MET 20 PLAATSEN IN DE ZOMERVAKANTIE  
 
Tijdens de zomervakantie 2012 werden er maximum 92 lagere schoolkinderen opgevangen 
in de kinderopvang in Ukke Puk en in de Klinker. 
Wegens de stijgende vraag naar kinderopvang en om organisatorische reden is het nodig 
om het aantal kindplaatsen in de kinderopvang uit te breiden met 20.  
 
Marina Pauly, bevoegd schepen – 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 
    
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marina.pauly@riemst.be

