
           
         
 
 
Datum 
14/03/2014 
  
PERSBERICHT  
                           
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van 
donderdag 13 maart 2014 

  
 AARDGAS VOOR MHEERSTRAAT VLIJTINGEN, ABRAHAMSTRAAT ZICHEN, 

GENENDRIES MILLEN EN BRUGSTRAAT KANNE 
 
- Mheerstraat,Vlijtingen: over een lengte van 68 m; 
- Abrahamstraat, Zichen over een lengte van 84 m;  
- Genendries, Millen over een lengte van 50m; 
- Brugstraat, Kanne over een lengt van 50m. 
 
De uitbreidingen zijn nodig om de aansluiting van woningen, op het net te realiseren. 
De bewoners (of eigenaars van percelen langs het tracé) worden met een huis-aan-huisbrief 
minstens drie dagen voor de start van de werken verwittigd, ook over de duur van de 
werken.  
 
Mark Vos, burgemeester – tel. 012 45 10 15 – gsm 0476 47 72 68 – mark.vos@riemst.be  
 

 UITBREIDING LAAGSPANNING GRENADIERSWEG KANNE 
 
Uitbreiding van de laagspanning langs de Grenadiersweg in Kanne over een lengte van 85m.   
 
Mark Vos, burgemeester – tel. 012 45 10 15 – gsm 0476 47 72 68 – mark.vos@riemst.be  

  
 VLAAMSE TOUROPERATOREN BEZOEKEN RIEMST OP 31 MAART  

 
Op maandag 31 maart nodigt Toerisme Riemst 85 Vlaamse touroperatoren uit voor een 
bezoek aan onze gemeente. De bedoeling is onze toeristische troeven kenbaar te maken 
voor toekomstige bezoeken.  
 
Programma: 
12.00 u: aankomst in De Waterburcht Millen. Verwelkoming met een lunch met 
streekproducten met aansluitend netwerkmoment 
13.30 u: vertrek voor een begeleide bustour, vanuit Millen naar Genoelselderen (deel van de 
Zuidflankroute), met een kort bezoek aan het wijnkasteel, passeren aan de geitenkwekerij in 
Membruggen, dan over Vroenhoven (brug) naar Kanne, met daar weer een bezoek aan de 
grotten, dan langs het Fort en de Eben-Ezer passeren om zo terug te keren naar het 
vertrekpunt 
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- 17.00 u: einde (in de waterburcht ontvangt iedereen nog een folderpakket en een bon voor 
een Grottenbiertje. 
 

 TOERISME RIEMST HELPT LOGIESUITBATERS MET SUBSIDIEDOSSIERS   
 
In 2014 en 2015 komen de vergunde logiescategorieën van de hotels, gastenkamers, 
vakantiewoningen en openluchtrecreatieve terreinen in aanmerking voor betoelaging als ze 
hun bestaande infrastructuur willen uitbreiden. Toerisme Vlaanderen voorziet hiervoor in 
2014 een totaal subsidiebedrag van 930.000 euro, voor 2015 gaat het zelfs over 1.000.000 
euro. Toerisme Vlaanderen wil zo meehelpen aan de verdere uitbouw van kwaliteitsvolle 
toeristische logies in Vlaanderen.  
 
Om recht te hebben op een toelage, dienen de uitgevoerde werken betrekking te hebben op: 
- investeringen in bouw, renovatie en inrichting van sanitair dat toegankelijk is voor de 
logerende toeristen (natte cel en haar toebehoren), waarbij nieuwbouw enkel op een 
openluchtrecratief terrein in aanmerking komt voor subsidiëring, met als bijkomende 
voorwaarde dat het verplicht toegankelijk is voor personen met een handicap 
- investeringen in kindvriendelijke infrastructuur en aanleg en inrichting van sport en spel om 
de kindvriendelijkheid te verhogen, op voorwaarde dat het gaat om investeringen in 
onroerende goederen of goederen die onroerend zijn door bestemming 
- investeringen in wellnessfaciliteiten geïntegreerd in de logiesexploitatie 
 
Omdat het klaarmaken van dergelijke dossiers geen evidentie is voor de logiesuitbaters, zal 
Toerisme Riemst de logiesuitbater bijstaan in de administratieve afhandeling ervan. 
 
Christian Bamps, bevoegd schepen - tel. 012 45 60 23 - gsm 0495 46 46 53  - 
christian.bamps@riemst.be  

  
OVERZICHT RECENTE SNELHEIDSMETINGEN EN ANALYSE RESULTATEN 
Gedurende het gehele jaar zijn er snelheidsmetingen langsheen gemeente- en 
gewestwegen. Het grootste aantal doet de gemeente zelf, een aantal doet de politie. 
In de onderstaande tabel zijn de 22 meest recente resultaten terug te vinden. 
  
Op basis van deze tellingen zijn volgende acties ondernomen: 

• Mgr. Kerkhofslaan: gemiddeld 62 km/u. (i.p.v. 50 km/u.). Hier zijn inmiddels 2 
obstakels geplaatst als snelheidsremmende maatregel. Kortelings zullen er nieuwe 
metingen gebeuren om het effect hiervan te bestuderen. 

• Heukelommerweg: gemiddeld 75 km/u. (i.p.v. 70 km/u.). Hier is inmiddels het 
snelheidsregime in gedeelte tussen de Maastrichtersteenweg en Ruilverkaveling IV 
8x4, naar 50 km/u gebracht. Dit samen met de plaatsing van een obstakel. Bij het 
binnenrijden van Heukelom zijn er reeds infrastructurele maatregelen. Het gedeelte 
waar gemeten is is het tussenstuk waar de rijbaan kaarsrecht loopt en er nagenoeg 
geen bebouwing is. Het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen is hier niet 
opportuun. De locatie is doorgegeven aan de politie ter controle. 

• Panisveld: Hoewel de toegelaten snelheid er slechts éénmaal licht werd 
overschreden is hier een nieuw verkeerskussen gelegd; omdat het bestaande niet 
meer in optimale staat was. 

• Iers-Kruisstraat: gemiddeld 55 km/u. (i.p.v. 50 km/u.). Op deze locatie is het moeilijk 
om infrastructurele maatregelen te treffen gezien de bochtenstructuur en het aantal 
toegangen tot percelen. Hier is een vast snelheidsindicatiebord geplaatst dat 
overtreders op hun overtreding wijst. 

• Montenakenweg: gemiddeld 53 km/u. (i.p.v. 50 km/u.). Hier worden momenteel 
nieuwe stoepen aangelegd. 
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 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 - 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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