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PERSBERICHT
Riemst schenkt straatnaambord aan koning Filip
Op woensdag 8 oktober brengt koning Filip een werkbezoek aan Lanaye en
Vroenhoven naar aanleiding van de viering van de 75ste verjaardag van het
Albertkanaal. In de marge van deze viering zal burgemeester Mark Vos aan Zijne
Majesteit de Koning het straatnaambord 'Koning Filipstraat' overhandigen. Riemst is
de eerste gemeente in België met een Koning Filipstraat.
Eind juni kreeg Riemst als eerste Belgische gemeente de toestemming van het Paleis om een straat
naar Koning Filip te noemen. Het gaat om een nieuwe woonwijk aan de Dorpsstraat in Membruggen.
De gemeente Riemst kiest voor de Koning Filipstraat als blijk van waardering van de bevolking voor
de nieuwe koning. Het idee kwam er naar aanleiding van de troonsafstand van koning Albert en nog
voor de nieuwe koning de eed in het parlement had afgelegd.
Mark Vos, burgemeester: "Wij zijn erg blij dat het Paleis onze gemeente groen licht gegeven heeft
voor deze straatnaam.Daarom brengen wij de straat nu letterlijk naar de koning en zullen wij hem het
straatnaambord in de marge van zijn werkbezoek in Vroenhoven, overhandigen, als teken van eerbeid
van onze inwoners voor de nieuwe vorst."
Het is niet de eerste keer dat een Belgische koning een bezoek brengt aan Riemst. Op 23 december
1958 stortte in Zichen-Zussen-Bolder de uit mergel opgebouwde berg Roosberg in. In het
gangenstelsel onder de berg waren zeker 200 mensen aan het werk in de champignonkwekerijen. Bij
de ramp lieten 18 mensen het leven.
Mark Vos, burgemeester: "In december 1958 bezochten toenmalig koning Boudewijn en zijn broer
prins Albert de rampplek. Bij de herdenking van de vijftigste verjaardag van Roosburgramp in februari
2009 konden we op Koninklijke aanwezigheid rekenen via de vleugeladjudant van koning Albert. En
ook bij de inhuldiging van de Vredesvlam in 2012 was er Koninklijke aanwezigheid via de
vleugeladjudant van koning Albert. Wij zijn dan ook erg verheugd om koning Filip woensdag in
Vroenhoven te mogen begroeten."
Naast een Koning Filipstraat heeft Riemst ook een Museum van de dynastie en België. In het museum
maakt de bezoeker kennis met de militaire geschiedenis van België en met het Belgisch Koningshuis.
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