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 JEUGDBOEKENWEEK VAN 2 TOT 17 MAART  
 
Van 2 maart tot 17 maart 2013 vindt de jaarlijkse jeugdboekenweek plaats met als 
thema ‘Tijd’. De bibliotheek van Riemst nodigt de klassen uit en voorziet volgende 
activiteiten: 
- kleuters: hoekenwerk in de polyvalente ruimte (voorlezen a.d.h.v. vertelplaten, 
spelletjes enz.) 
- 1ste graad: opdrachtjes met boekjes rond thema’s klok, seizoenen, groei enz. 
- 2de en 3de graad: opdrachten aan de hand van boeken rond geschiedenis. 
 
Christian Bamps, bevoegd schepen-  tel. 012 45 60 23 - gsm 0495 46 46 53 -
christian.bamps@riemst.be 
 

 GEMEENTE GAAT VOOR SAVE – LABEL  
 
Na het ondertekenen van het SAVE charter in 2012 heeft de dienst Mobiliteit samen 
met de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen een actieplan met 7 doelstellingen 
uitgewerkt. Met het actieplan wil het bestuur de intentie aantonen dat de verhoging 
van de verkeersveiligheid een duidelijke prioriteit is. Als dit voldoende doorsijpelt in 
de dorpsgemeenschappen, kunnen we spreken van een geslaagd SAVE-jaar. Op die 
manier streeft het bestuur ernaar om het zogenaamde SAVE-label te verkrijgen. 
Zoals eerder aangegeven, bestaat het actieplan uit 7 doelstellingen: 
 

1. Opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse 
a. Stoepen- en fietspadenplan 
b. Groene poorten 

2. De implementatie van het STOP-principe 
a. Project 'Trage wegen' 

3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren 
a. Contacten tussen gemeentebestuur en scholen/ouders verbeteren 

4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau 
a. Actieplan wild parkeren bij evenementen 

5. Voorbeeldfunctie van de stad en van de beleidsverantwoordelijken 
a. Aankopen elektrische wagen 



6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren 
a. Verkeerslessen uitbreiden en evalueren 

7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren 
a. Slecht nieuws melding workshop door ovk aanbieden aan het 

politiekorps 
Bij elk van deze doelstellingen zijn concrete acties uitgewerkt. Een groot deel van 
deze acties zijn al in uitvoering.  
 

 Guy Kersten, bevoegd schepen – tel. 012 23 22 06 – gsm 0476 55 26 48 – guy.kersten@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 
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