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PERSBERICHT  
                           
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van donderdag 18 
september  
 
ORGANISATIE NACHT VAN DE DUISTERNIS 
 
Op zaterdag 11 oktober organiseert de gemeente samen met de aangrenzende gemeente Bilzen en 
een aantal natuur verenigingen een begeleide natuur- en sterren wandeling in het verduisterde 
buitengebied van Herderen en Spouwen.  
De wandeling vertrekt tussen 19 u. en 20 u. in Herderen (Sportplein) en Grote Spouwen (plein Grote 
Spouwenstraat). Begeleiders wandelen met een groep langs een aantal standen die opgesteld zijn 
langs het wandeltraject. Gidsen aan vaste standen vertellen de wandelaars meer over de nachtelijke 
natuur en lichthinder.  De straatverlichting in Herderen en Spouwen wordt gedoofd tijdens de 
wandeling.  
Deze activiteit kadert in de thema's natuur, energie, klimaat neutraliteit en hinder. 
 
Mathieu Eycken, bevoegd schepen, 0479 44 22 86, mathieu.eycken@riemst.be 
 
           
TUTTI FRUTTI-SCHOLEN 

 
Scholen kunnen via het Tutti Frutti-project een contract aangaan met een leverancier die een heel 
schooljaar wekelijks een stuk fruit levert. De kosten worden gedragen door de school, de ouders of het 
oudercomité. Scholen kunnen voor dit project een Europese subsidie ontvangen. Het 
gemeentebestuur voorziet ook een jaarlijkse bijdrage zodat het fruit gratis is en noch de scholen noch 
de ouders onkosten moeten maken. Zo krijgen de leerlingen iedere week gratis een stuk fruit. 
 
Mathieu Eycken, bevoegd schepen, 0479 44 22 86, mathieu.eycken@riemst.be 
 
 
TOELAGEREGLEMENT JEUGDKAMPEN EN VERVOER VAN KAMPMATERIAAL DOOR 

VERENIGINGEN 
 
Op basis van het gemeenteraadsbesluit  'toelagereglement jeugdkampen en vervoer van 
kampmateriaal door verenigingen' van 14 april 2014, heeft de volgende vereniging recht op een 
toelage voor de organisatie van een kamp en het kampvervoer: 
- KH De Kristene Gildebroeders: 82,50 euro kamptoelage en 128,00 euro kampvervoer. 
 
Marina Pauly, bevoegd schepen, gsm 0475 93 90 04, marina.pauly@riemst.be 
 
 
STAND VAN ZAKEN LEADERPROJECT "RUIMTE VOOR IEDEREEN" 
 
Met het ruimtelijk Leaderproject "Gemeenschapsinfrastructuur verlevendigt" zitten we aan het einde 
van fase 2 van het project. Dat wil zeggen dat het grootste deel van de inspraak en participatie rond is 
in beide dorpen, zijnde Millen en Genoelselderen. Tijdens de zomervakantie werden via de B&B's ook 
nog enquêtes afgenomen bij een aantal toeristen.  



In september en oktober worden de resultaten van alle inspanningen (inventarisatie en 
dorpsparticipatie) verzameld en besproken. Wat reeds duidelijk is, is dat trage wegen, zitbanken en 
vuilbakken en de realisatie van een ontspannings- en ontmoetingsplek de nodige aandacht verdienen. 
We vertrekken vanuit een onderbouwd "dorpskader" en werken, aan de hand van de verkregen 
inspraakinformatie, naar een voorstel voor een ruimtelijke realisatie. Eind september zijn hiervoor de 
eerste gesprekken met de projectgroep. Er zal dit najaar ook nog een terugkoppeling volgen naar de 
bewoners.  
Het Leaderproject loopt tot juni 2015. We mikken op de Paasvakantie voor de uitvoering van de 
ruimtelijke realisatie. 
 
Bert Cilissen, bevoegd schepen, gsm 0495 79 88 47, bert.cilissen@riemst.be 
 

 

-Einde persbericht-  

 

Voor meer informatie: 

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

    

    

  
  
  
 

 


