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 PROVINCIALE BIJEENKOMST VVJ LIMBURG OP 13 JUNI IN GROTTEN 
  
 De Vlaamse Vereniging voor Jeugddiensten of VVJ heeft ook een provinciale 

werking met als doel collega-jeugddiensten met elkaar in contact te brengen. De 
ontmoetingen vinden 4 keer per jaar plaats en zijn een mix van uitwisseling, 
praktijkvoorbeelden en vorming. Op vraag van de jeugddiensten zelf worden de 
bijeenkomsten nu regelmatig gehost door telkens een verschillende gemeente. 
De dienst Jeugd nodigt VVJ Limburg uit om met het evenement naar Riemst af te 
zakken, meer bepaald in de grotten in Zichen. De mergelgrotten zijn immers een 
uniek kader waar we de dienst Jeugd trots mee kan uitpakken. VVJ rekent op een 20 
à 25 aanwezigen. Jeugdconsulenten die dat wensen, willen we ook een rondleiding 
in de grotten aanbieden. 

  
 Bert Cilissen, bevoegd schepen – tel. 012 45 59 17 - gsm 0495 79 88 47 – bert.cilissen@riemst.be 
  

 
 RIEMST TEKENT PROVINCIAAL CONVENANT VOOR ONDERHOUD 

MOUNTAINBIKENETWERKEN 
 
Riemst is verbonden met het provinciaal mountainbikenetwerk Euregio. Op verzoek 
van het provinciaal beleid tekent het gemeentebestuur het provinciaal conventant 
voor het onderhoud van dit netwerk.  
Het convenant houdt in:  
EERSTELIJNSONDERHOUD 
De provincie Limburg verbindt er zich toe in te staan voor het eerstelijnsonderhoud. 
Hieronder worden volgende taken verstaan: 
- controle van de signalisatiepalen en -pijlen van het mountainbikenetwerk 
- herstelling van de signalisatiepalen en -pijlen van het mountainbikenetwerk 
- controle van de start- en connectieborden 
- herstelling van de start- en connectieborden 
- jaarlijks zuiveren van alle signalisatie, start- en connectieborden 
- signaleren aan de gemeente van beschadiging door vandalisme 
- maaien rond signalisatiepalen, start- en connectieborden 



- signaleren aan de gemeente van zwerfvuil en sluikstortingen 
- uitvoering van kleine maar dringende herstellingen 
- plaatsen van signalisatie voor omleidingen in geval van werken of evenementen. 
 
TWEEDELIJNSONDERHOUD 
De gemeente verbindt er zich toe om in te staan voor het tweedelijnsonderhoud:  
hieronder wordt alle onderhoud bedoeld dat niet in het eerstelijnsonderhoud 
begrepen is zoals het maaien van bermen, het sleunen van bomen, herstellingen aan 
de routes, het herplaatsen of vervangen van palen en borden,… 
Dit houdt in dat: 
1. hinderlijke en overhangende takken tijdig moeten gesnoeid worden 
2. overwoekerde bermen: de bermen moeten in overeenstemming met het 
gemeentelijk bermbeheersplan regelmatig gemaaid worden. Na een maaibeurt 
moeten onmiddellijk alle resten van de routes verwijderd worden. 
3. Tijdig de vereiste onderhoudswerken en herstellingswerken aan het wegdek of de 
paden uitvoeren. 
Bovendien moeten alle mountainbikeroutes landschappelijk aantrekkelijk worden 
gehouden. Dit houdt in dat sluikstorten en zwerfvuil binnen de week na melding 
opgeruimd moet worden. 
 
LOGISTIEKE ONDERSTEUNING 
De gemeente verbindt er zich toe om steeds de nodige hoeveelheid zand en 
cement, evenals koud asfalt ter beschikking te houden op de gemeentelijke werf 
om kleine dringende herstellingen uit te voeren aan de routes. 
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 DAMCONSTRUCTIE IN VAL-MEER OM WATEROVERLAST TEGEN TE GAAN  
 Bij hevig onweer heeft Val-Meer systematisch te kampen met water- en 

modderoverlast. Het water van hoger gelegen landbouwpercelen vloeit samen naar 
het kruispunt van de Rukkelingenweg met verkavlingsweg 24. Dit probleempunt ligt 
in knelpunt 8: Millen - Rukkelingenweg van het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan.  

 Het gemeentebestuur zal daarom op een perceel grenzend aan dit kruispunt een 
damconstructie en wateropvang voorzien. Het volledige gebruiksperceel wordt 
ingezaaid met gras. De kosten voor de werken worden geraamd op 20.279.60 euro. 
Voor de werken en de vergoedingen wordt een subsidieaanvraag voor erosiewerken 
ingediend. Deze subsidie vergoedt maximaal 75% van de gemaakte kosten. 
   

 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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