Datum
12/04/2013

PERSBERICHT
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van
donderdag 11 april 2013
14-DAAGSE VAN DE BUURTWINKEL IN TEKEN VAN CHOCOLADE EN BIOBLOEM

Het buurtwinkelproject vindt plaats van 17 t.e.m. 30 april. Dit jaar willen de
buurtwinkels creatief omspringen met de chocolade die bij vele gezinnen overbleef
na Pasen. Daarom krijgen de klanten in de deelnemende buurtwinkels een
kookpakket (boter, bloem, eieren en een receptenboekje) tijdens de weekends van
de veertiendaagse.
Het kookpakket dat door de winkels wordt aangeboden is een samenwerking tussen
de gemeentelijke Milieuraad, de buurtwinkels en de gemeente zelf.
De bloem is kortweg-natuur-bloem, een korte-ketenproduct dat lokaal gemalen wordt,
van lokaal geteeld graan. De gemeentelijke Milieuraad sponsort de bloem in de
kookpakketten.De deelnemende buurtwinkels voegen zelf de eieren bij en de
gemeente financiert de boter. De deelnemende buurtwinkels organiseren in hun
eigen winkels een kookwedstrijd op zaterdag 27 april. Er zullen ook proevertjes (met
een chocoladefontein) zijn, een versierwedstrijd voor kinderen en andere leuke
promoties.
Guy Kersten, bevoegd schepen – tel. 012 23 22 06 – gsm 0476 55 26 48 – guy.kersten@riemst.be

GEMEENTE NIET AKKOORD MET MAP-MEETPUNT IN RIEMST
Het college gaat een schrijven richten aan de Vlaamse Milieumaatschappij en de
Vlaamse Landmaatschappij om hen te vragen één van de zogenaamde MAPmeetpunt te schrappen. Een ‘MAP-meetpunt’ bakent een focusgebied af waarvoor op
basis van metingen een slechte waterkwaliteit van grondwater en/of
oppervlaktewater werd vastgesteld, dit wegens een te hoog nitraatgehalte. Eén van
deze MAP-meetpunten (aan de Allewij met plaatsnummer 14160) voldoet niet aan de
criteria die nodig zijn om de metingen relevant te maken. Het meetpunt staat immers
vaak droog, waardoor metingen niet mogelijk zijn. Zelfs wanneer er wel water
aanwezig is, is het debiet ervan te laag om op een kwaliteitsvolle manier staalnames
te doen.

Het college staat erop dat de metingen correct gebeuren. Het behoren tot een
focusgebied heeft immers gevolgen voor ondermeer de landbouwactiviteiten in de
betrokken zone. Het is dus van groot belang dat dit focusgebied op een correcte
manier wordt afgebakend.
Guy Kersten, bevoegd schepen – tel. 012 23 22 06 – gsm 0476 55 26 48 – guy.kersten@riemst.be

ERFGOEDDAG OP 21 APRIL IN TEKEN VAN DUIVENSPORT
Op zondag 21 april vindt de jaarlijkse Vlaamse Erfgoeddag plaats, met als thema
‘Stop de tijd’. De dienst Cultuur werkte samen met de heemkundige kringen een
tentoonstelling uit over de duivensport. Aan de hand van oude krantenartikels,
documenten en voorwerpen wordt de geschiedenis van en de veranderingen in de
Belgische duivensport verteld. Ook wordt de geschiedenis van de duivensport per
Riemster deelgemeente bekeken. De tentoonstelling vindt plaats in het PCC van
Herderen. Verschillende duivenmelkers van Riemst verleenden hun medewerking
aan de organisatie van deze tentoonstelling.
Marina Pauly, bevoegd schepen – gsm 0475 93 90 04 – marina.pauly@riemst.be

SWAPACTIVITEITEN IN DE ZOMERVAKANTIE
De dienst Jeugd wilt in het kader van de Swap (jongeren van 12 t.e.m. 16 jaar)
volgende activiteiten organiseren in de zomervakantie van 2013:
1) Boksinitiatie in de boksclub van Heukelom op donderdag 4 juli van 10.00 u. tot
11.00 u. De deelnemers betalen 5 euro.
2) Zwemmen in Hengelhoef op donderdag 18 juli van 9.00 u. – 17.00 u. De
deelnemers betalen 18 euro. Het vervoer naar Hengelhoef gebeurt door een externe
vervoersmaatschappij.
3) Griezeltocht in de Mergelgrotten van Zichen op donderdag 25 juli van 14.00 u.
– 16.00 u. De deelnemers betalen 5 euro.
4) Tweedaagse naar Gent van donderdag 1 augustus om 8.30 u. tot vrijdag 2
augustus om 19.20 u. Deze uitstap bevat de volgende activiteiten: Raften op de Leie,
een stadsspel, een bezoek aan de bioscoop, een avondwandeling door Gent
Verlicht, bezoek aan het Foltermuseum in het Gravensteen, broodjespicknick en een
bezoek aan de zwemvijver Blaarmeersen. De deelnemers betalen 60 euro. Het
vervoer naar Gent gebeurt door de NMBS.
5) Bezoek aan Bobbejaanland op donderdag 8 augustus van 8.30 u. - 19.15 u. De
deelnemers betalen 34 euro. Het vervoer naar Gent gebeurt door een externe
vervoersmaatschappij. De kostprijs voor de gemeente inclusief vervoer wordt
geraamd op 1012 euro incl. btw.

6) BMX-initiatie op het BMX-parcours in Vlijtingen op 22 augustus van 14.00 u. –
16.00 u. De deelnemers betalen 5 euro. De kosten voor de gemeente worden
geraamd op 100 euro inclusief voor 20 deelnemers.
Bert Cilissen, bevoegd schepen – tel. 012 45 59 17 - gsm 0495 79 88 47 – bert.cilissen@riemst.be

CURSUS ZELFVERDEDIGING
De gemeente Riemst organiseert in samenwerking met de taekwondo club "Chun ji
Riemst", cursussen zelfverdediging.
Als start willen we 2 cursussen in de sporthal van Riemst organiseren op volgende
data en uur:
Woensdag 8, 15, 22 en 29 mei van 10.00 u. - 11.00 u.
Donderdag 16 en 23 mei en 6 en 13 juli van 18.30 u. - 19.30 u.
Prijs: 5 euro incl. btw. voor 4 lessen.
Deze lessen worden begeleid door 2 trainers van de club "Chun ji Riemst".
Mocht dit een succes worden, zullen deze cursussen herhaald worden in de
verschillende deelgemeenten.
Christian Bamps, bevoegd schepen- tel. 012 45 60 23 - gsm 0495 46 46 53 christian.bamps@riemst.be
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