
           
         
 
 
Datum 
19/04/2013 
  
PERSBERICHT  
                           
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van 
donderdag 18 april 2013 

  
 ORGANISATIE MEGA-SLOTFEEST 2013 

 
In het kader van het preventieproject M.E.G.A (Mijn Eigen Goed Antwoord), dat ook 
dit schooljaar loopt in de hoogste klassen van het lager onderwijs, organiseert de 
dienst Jeugd een slotmoment op vrijdag 21 juni van 14.00 u. tot 16.00 u. in 
Jeugdhuis De Plekker.   
Programma: Fruitsapfuif met DJ en workshop dramavaardigheden 
De Technische Dienst zorgt voor busvervoer van de scholen naar de zaal. Na afloop 
van de activiteit worden de kinderen opgehaald door hun ouders.  
 
Bert Cilissen, bevoegd schepen – tel. 012 45 59 17 - gsm 0495 79 88 47 – bert.cilissen@riemst.be 
  

 LOKALE ECONOMISCHE MIDDENSTANDSRAAD OPNIEUW SAMENGESTELD 
 
De LEM werd opnieuw samengesteld tijdens de vergadering van vorige week dinsdag (09/04). 
 
Dit is de ledenlijst: 
naam voornaam functie 
Emmerix Roland voorzitter 
Duchateau Bea ondervoorzitter 
Ulrix Wim lid 
Poesen Laurens lid 
Vos Patrick lid 
Meers Wim lid 
Leesen Marc lid 
Cuipers Jeanine lid 
Opsteegh Walter lid  
Janssen Piet lid 
Bruggen Wilfried penningmeester 
Parthoens Els secretaris 
 
De LEM heeft als taken: 



- het gemeentebestuur van Riemst te adviseren in alle aangelegenheden die te maken hebben met 
het algemene gemeentelijke economische beleid, zowel op eigen initiatief als op verzoek van het 
bestuur, dit betreft ondermeer lokale economie, ruimtelijke ordening, milieu, gemeentelijke fiscaliteit, 
mobiliteitsbeleid, toeristisch beleid, openbare- en infrastructuurwerken, feestelijkheden en 
evenementen, vastlegging winkelopeningen, gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers, … . 
 
- het organiseren en opzetten van projecten, initiatieven en manifestaties t.v.v. de ondernemers van 
Riemst en de lokale bevolking (zoals de gemeentelijke ‘kadobon’, het organiseren van "Riemster 
bedrijven in de kijker", de jaarlijkse Zomerhappening, …), dit steeds in samenwerking met het 
gemeentebestuur van Riemst. 
 
In de nabije toekomst staan de avondmarkt van 29 mei en de Zomerhappening op het programma. 
We kijken ook alvast uit naar de lancering van de ondernemersnieuwsbrief, de organisatie van de 
volgende "Riemster bedrijven in de kijker" (in 2014) en het adviseren van het economisch beleidsplan 
(dat in 2013 wordt opgemaakt). 
 

 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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