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PERSBERICHT
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van
donderdag 18 juli 2014
GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST VOOR INITIATIEVEN EN
INFRASTRUCTUURWERKEN (BUURTHUIZEN, JEUGDLOKALEN,
SPEELPLEINEN, SPORTLOKALEN EN SPORTPLEINEN) AAN VZW
PAROCHIAAL CENTRUM SINT-ALBANUS
Tijdens de gemeenteraad van 12/05/2014 werd het reglement inzake het verlenen van een toelage
van infrastructuurwerken (buurthuizen, muziekzalen, jeugdlokalen, speelpleinen, sportlokalen en
sportpleinen) goedgekeurd. De VZW Parochiaal Centrum Sint-Albanus van Vlijtingen voldoet aan de
voorwaarden van dit reglement. De totale kostprijs van de uitgevoerde werken bedraagt 10.021,22 €.
De toelage die hiermee overeenstemt is 7.915,57 € zijnde 90% van 6.342,82 € en 60% van 3.678,40
€. De kredieten zijn voorzien in de begroting 2014.
Marina Pauly, bevoegd schepen – gsm 0475 93 90 04 – marina.pauly@riemst.be

PRINCIPEBESLISSING MBT INSTAP IN PROJECT 'PROEFTUIN VLAANDEREN
VOOR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN'
In het kader van het project 'Proeftuin Vlaanderen voor elektrische voertuigen', biedt de LRM in
samenwerking met o.a. Infrax een aantal elektrische leasewagens van het type Ford Transit Connect
aan. In 2013 werd een identiek voertuig gedurende een week ter beschikking gesteld door Infrax. De
leasevoorwaarden waren toen vergelijkbaar doch met dit verschil dat het voertuig na afloop van de
leaseperiode van 2 jaar niet kon aangekocht worden. In het huidige voorstel is dat wel mogelijk. LRM
laat weten dat er momenteel nog 7 wagens beschikbaar zijn, als deze allemaal geplaatst zijn loopt het
proeftuin project ten einde. Het college beslist om in te stappen in het project. .
Mark Vos, burgemeester – gsm 0476 47 72 68 – mark.vos@riemst.be

GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, RAMING, GUNNINGSWIJZE
EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S VOOR HET LEVEREN EN PLAATSEN VAN
REFLECTERENDE GLASBOLLEN OP DIVERSE LOCATIES IN DE GEMEENTE
RIEMST
Als vervolg op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 22 mei 2014
houdende akkoord voor het plaatsen van reflecterende glasbollen, worden volgende locaties gekozen:
•
Muizenberg te Kanne over een lengte van 1500 meter
•
Iers-Kruisstraat ter hoogte van het kruispunt met de Bonderstraat. 300 meter lengte
•
Millerstraat over een lengte van 200 meter
•
Heukelommerweg over een lengte van 200 meter
Glasbollen dienen gemiddeld om de 20 meter geplaatst te worden, het aantal wordt geraamd op 110
stuks.
De raming bedraagt € 6.250,00 incl. 21% btw.
Guy Kersten, bevoegd schepen – gsm 0476 55 26 48 – guy.kersten@riemst.be

ADVISERING VOORLOPIGE BESCHERMING VAN EEN BANDKERAMISCHE
NEDERZETTING AAN DE TOEKOMSTSTRAAT
Per brief van 4 juni 2014 vraagt de Vlaamse Overheid, Onroerend Erfgoed, aan het college van
burgemeester en schepenen van Riemst om een advies uit te brengen met betrekking tot de
voorlopige bescherming van een bandkeramische nederzetting aan de Toekomststraat. De site is een
belangrijke archeologische zone en dient behouden te worden als getuige enerzijds en met het oog op
toekomstig onderzoek anderzijds. De voorgestelde bescherming is verenigbaar met de algemene
bestemming van het gebied, mits het toepassen van milderende maatregelen. De voorlopige
bescherming wordt gunstig geadviseerd.
Katja Onclin, bevoegd schepen – gsm 0479 79 88 09 – Katja.onclin@riemst.be
-Einde persbericht-

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

