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 2 MINDERVALIDE PARKEERPLAATSEN SINT-SEVERINUSKAPEL VAL-MEER 

 
Het gemeentebestuur legt 2 mindervalide parkeerplaatsen aan in de Bodemstraat,   
vlakbij de Sint-Severinuskapel in Val-Meer. Misvieringen in de kapel zorgen immers 
regelmatig voor een groot aantal geparkeerde wagens in de onmiddellijke omgeving 
en dat levert nogal eens parkeerproblemen op, vooral voor mensen met een 
mindervalidenkaart. De ene bestaande parkeerplaats, ligt te veraf. Rekening 
houdend met het (vaak oudere) doelpubliek, zijn twee parkeerplaatsen voor 
mindervaliden geen overbodige luxe. 
 
Marina Pauly, schepen bevoegd voor Toegankelijkheid: “Investeren in de toegankelijkheid 
van publieke infrastructuur is voor ons altijd belangrijk geweest. Het is noodzakelijk om ook 
mensen met een beperking bij allerlei gebeurtenissen en evenementen te kunnen betrekken. 
Dit kan uiteraard alleen als zoveel mogelijk 'drempels' zijn weggewerkt.” 
 
Met de creatie van deze 2 mindervalide parkeerplaatsen, verdwijnt de bestaande 
mindervalide parkeerplaats. De totale kostprijs voor de aanleg van de 2 
parkeerplaatsen bedraagt dus 2.000 euro.   
 
Marina Pauly, schepen van Toegankelijkheid – gsm 0475 93 90 04 – marina.pauly@riemst.be  

 Guy Kersten, schepen van Mobiliteit – tel. 012 23 22 06 – gsm 0476 55 26 48 – 
guy.kersten@riemst.be 

  
 CULTUREEL EVENEMENT "REIS ROND DE WERELD" 

 
De diensten Cultuur en Jeugd stappen mee in de organisatie van "Reis rond de 
Wereld", een project dat tot doel heeft om jongeren op een laagdrempelige manier in 
contact te brengen met cultuur en dat een initiatief is van de studenten 
communicatiewetenschappen van de PXL.   
Het project biedt een culturele, ontspannende en leerrijke dag voor gezinnen met 
kinderen. Ze worden als het ware ondergedompeld in culturele diversiteit. 
Zaal 't Paenhuys in Riemst wordt op zaterdag 31 mei omgetoverd tot een kleinere 
versie van onze wereldbol. Gezinnen uit Riemst en omstreken kunnen proeven van 
verschillende activiteiten, workshops en spelletjes, en spelenderwijs andere culturen 
ontdekken. Ouders kunnen meedoen met de kinderen of genieten op het terras van 
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de wereldkeuken, -markt en -bar. De hele namiddag zal er wereldse muziek te horen 
zijn en zullen er verschillende optredens plaatsvinden van bands en dansgroepen. 
Dit alles wordt gerealiseerd met zoveel mogelijk vrijwilligers. 
 
Marina Pauly, schepen van Cultuur – gsm 0475 93 90 04 – marina.pauly@riemst.be  

 Bert Cilissen, schepen van Jeugd– tel. 012 45 59 17 - gsm 0495 79 88 47 – bert.cilissen@riemst.be 
  
 10.725 EURO VOOR RIEMSTER 21 ONTWIKKELINGSPROJECTEN  

De gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) organiseert in 
samenwerking met het gemeentebestuur een Info-en Ontmoetingsavond rond het Noord-
Zuidbeleid. Deze avond vindt plaats op dinsdag 4 februari om 19.30 u. in de raadzaal van het 
gemeentehuis van Riemst. Zoals gewoonlijk worden dan alle Riemster projecten (die actief 
zijn in een ontwikkelingsland) voorgesteld. Aan het einde van de avond overhandigt het 
gemeentebestuur diverse cheques voor een totale waarde van  10.725 euro ter 
ondersteuning van 21 projecten.  

Het volledige programma ziet er zo uit:  

19.30 u.  Ontvangst met drankje 
19.45 u.   Welkom door Mark Vos, burgemeester  
19.50 u.- 20.00 u.  Inleiding Hubert Thys, voorzitter GROS over Noord-Zuid beleid binnen 
   de gemeente Riemst 
20.00 u. – 20.15 u.  Kathleen Haesen, toelichting project Maison Papy in Kinshasa 
PAUZE 
20.30 u. -20.45 u.  Zohra Nait Oufakir, toelichting project weeshuis in Marokko 
21.00 u.   Uitreiking cheques aan de Riemster projecten, door Christian Bamps, 
    schepen van Ontwikkelingssamenwerking. 

Christian Bamps, bevoegd schepen - tel. 012 45 60 23 - gsm 0495 46 46 53  - 
christian.bamps@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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