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PERSBERICHT  
                           
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van 
donderdag 11 september  
 
BABYBORREL OP 12 OKTOBER  
 
Op zondag 12 oktober organiseren de dienst Welzijn en de bibliotheek een gezinsdag in de 
polyvalente ruimte van de Boekerij, voortaan zal de gezinsdag 'babyborrel' heten. De bibliotheekweek 
heeft dit jaar als thema "Thuis in de bib" en focust op gezelligheid, huiselijkheid enz. De babyborrel 
past perfect in dit thema. 
 
Deze babyborrel heeft meerdere doelstellingen waaronder: 
- ouders van kinderen geboren in 2013 samenbrengen 
- kennismaken met de bibliotheek en het aanbod voor baby's, kinderen en ouders 
- informeren over mogelijke diensten rond opvoedingsondersteuning 
- kennismaken met opvoedingswinkel  Zuid-Oost Limburg 
 
Voor de babyborrel worden alle kinderen geboren in 2013 en hun ouders persoonlijk uitgenodigd. 
 
Tijdens de babyborrel wordt er jaarlijks ook een geboorteboom geplant. Dit jaar wordt de boom 
geplant tussen de ingang van het leescafé van de Boekerij en het plein voor de Linde. 
 
Marina Pauly, bevoegd schepen, gsm 0475 93 90 04, marina.pauly@riemst.be 

 
 
TOELAGE ERKENDE JEUGDVERENIGINGEN VOOR KAMP EN KAMPVERVOER 
 
Op basis van het gemeentelijk reglement voor betoelaging van jeugdkampen en kampvervoer, 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 14/04/2014, hebben volgende verenigingen recht op een 
toelage van jeugdkamp en kampvervoer. 
Jeugdkamp: 

• Chiro Vlijtingen: 1.275 euro 

• PJZB: 625,00 euro 

• KLJ Zichen: 337,50 euro 

• KLJ Millen: 506,25 euro 

• KLJ Membruggen: 201,25 euro 

• KLJ Vlijtingen: 487,50 euro 
Kampvervoer: 

• Chiro Vlijtingen: 356,40 euro 

• PJZB: 379,60 euro 

• KLJ Zichen: 379,60 euro 

• KLJ Millen: 600 euro 

• KLJ Membruggen: 150,80 euro 

• KLJ Vlijtingen: 64,8 euro 



In totaal bedraagt de betoelaging aan de jeugdwerkinitiatieven 5.363,70 euro voor kamptoelage en -
vervoer. 

 
Bert Cilissen, bevoegd schepen, gsm 0495 79 88 47, bert.cilissen@riemst.be 

 
 
PLAATSING CHICANES TER HOOGTE VAN DE  OVERGANGEN VAN 

RUILVERKAVELINGSWEGEN NAAR DE BEBOUWDE KOM 
 
In de gehele gemeente Riemst zijn er verschillende ruilverkavelingswegen die frequent gebruikt 
worden door het reguliere verkeer doordat zij een verbindende rol spelen en aansluiten op de 
bebouwde kom. Om de overgang van het snelheidsregime van 90 km/u naar 50 km/u af te dwingen, 
werd besloten om infrastructurele maatregelen in de vorm van chicanes te voorzien die bijkomend het 
gebruik van RVK-wegen door het reguliere verkeer ontraden.  Chicanes veroorzaken geen geluid - of 
trillingsoverlast en hinderen het landbouwerverkeer minimaal.  
 
Volgende locaties worden voorzien van een chicane: 

• Overgang van RVK I-33 met de Heiligestraat in Herderen 
• Overgang van RVK III-54 met de Vijfkruisenstraat in Val-Meer 

 
Guy Kersten, bevoegd schepen, gsm 0476 55 26 48, guy.kersten@riemst.be 
 

 
AANKOOP 2 DRAADLOZE SNELHEIDSMETERS 
 
Om te bepalen of er op een bepaalde locatie infrastructurele maatregelen nodig zijn, is het belangrijk 
om over voldoende en correcte meetgegevens te beschikken. Momenteel beschikt de gemeente over 
sensibiliserende snelheidsindicatieborden en verouderde draadloze meters. Met de nieuwe 
meettoestellen is het mogelijk om de verzamelde gegevens grondig te analyseren en zo het 
snelheidsbeleid beter te sturen. Door de combinatie van meerdere meettoestellen kan het 
gemeentebestuur ook doorstroom - en bestemmingsverkeerstudie uitvoeren om het sluipverkeer en 
de belangrijke verkeers-assen in de gemeente in kaart te brengen.  
 
Guy Kersten, bevoegd schepen, gsm 0476 55 26 48, guy.kersten@riemst.be 

 
 
PUBLICATIE BOEK WO I 
 
Naar aanleiding van de herdenking van 100 jaar WO I brengt het Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap Riemst (GOGRI) een boek uit over alle oud-strijders uit Riemst. Het boek wordt 
voorgesteld begin november. De verkoopprijs per boek wordt afgerond op 12 euro.  
 
Marina Pauly, bevoegd schepen, gsm 0475 93 90 04, marina.pauly@riemst.be 

 
 

-Einde persbericht-  

 

Voor meer informatie: 

Marina Pauly, schepen van Communicatie - gsm 0475 93 90 04-marina.pauly@riemst.be 

    
  
  
  
 
 


