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PERSBERICHT
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van
donderdag 20 februari 2014

OPENBAAR ONDERZOEK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN SABBESTRAAT
VAL-MEER VAN START VANAF 10 MAART
In vergadering van 10 februari 2014 heeft de gemeenteraad het ontwerp van het Ruimtelijk
uitvoeringsplan “Sabbestraat” voorlopig vastgesteld. Dit uitvoeringsplan heeft betrekking op
het binnengebied tussen de Verbindingsweg, de Grotestraat en de Pannestraat.
De gemeente Riemst wil de inwoners van Val-Meer hierover informeren en organiseert
daarom een infovergadering, die plaats vindt op dinsdagavond 11 maart om 19.00 u. in de
zaal De Bond in Val-Meer. Je bent hierop van harte uitgenodigd.
Het dossier ligt bovendien 5 weken ter inzage op de eerder genoemde dienst van de
gemeente Riemst, Maastrichtersteenweg 2b. Je kan er terecht vanaf maandag 10 maart
t.e.m. vrijdag 9 mei, onder de openingstijden.
Katja Onclin, bevoegd schepen – tel. 012 45 24 67 – gsm 0479 79 88 09 – Katja.onclin@riemst.be

OP ZOEK NAAR DE TUMULUS ?
Bij de heemkring van Membruggen leeft met het idee dat achter de pastorij vroeger
een tumulus lag omdat omstreeks 1950 er een aarden structuur was gesitueerd.
Volgens de Zuid-Oostlimburgse archeologische dienst Zolad+ kan dit raadsel
opgelost worden aan de hand van een geofysisch onderzoek en eventuele boringen.
Uit een kleinschalig bureauonderzoek blijkt dat (bv. op basis van de atlas der
buurtwegen) er inderdaad een circulaire structuur ter hoogte van de pastorij bestaan
heeft. Deze lag evenwel op de plaats van de huidige pastorij. Vanuit deze situatie zijn
verschillende scenario’s mogelijk:
• het gaat om een motte met voorhof
• het gaat om een tumulus
• het gaat om een verplaatste tumulus of motte, al dan niet met voorhof
De gemeente Riemst laat Zolad+ een bureau aanstellen voor de uitvoering van een
geofysisch onderzoek.
De kostprijs voor een dergelijk onderzoek bedraagt 750 euro.

Mathieu Eycken, bevoegd schepen – tel. 012 45 67 04 – gsm 0479 44 22 86 –
mathieu.eycken@riemst.be

SCHOOLVOORSTELLINGEN VOOR KLEUTERS EN LEERLINGEN LAGER
ONDERWIJS
De gemeentelijke dienst Jeugd organiseert volgende culturele voorstellingen voor de
kinderen van het Riemster kleuter- en lagere scholen:
Voor de kleuters (525 kindjes):
Op dinsdag 18 maart en dinsdag 25 maart 2014, "Oetsie Poetsie" door Vlinders &
Co.
Voor de leerlingen van het 1ste tot en met het 4de leerjaar (603 kinderen):
Op vrijdag 9 mei en dinsdag 10 juni, "Pas Geridderd" door Inspinazie.
Voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar (281 kinderen):
Op dinsdag 22 april, "Ik heb een held ontmoet" door de Belgische Improvisatie Liga.
Deze voorstelling kadert binnen het thema WO I en is inclusief een korte
nabespreking met de kinderen na de voorstelling.
De voorstellingen vinden plaats in zaal ’t Paenhuys. De gemeentelijke Technische
Dienst, aangevuld met de schoolbus van directeur Nassen, zorgen voor de
verplaatsingen.
Voor de kinderen zijn de voorstellingen gratis. De kostprijs voor de gemeente
bedraagt 7.260 euro.
Bert Cilissen, bevoegd schepen – tel. 012 45 59 17 - gsm 0495 79 88 47 – bert.cilissen@riemst.be

CHIRO PJ EN KLJ ZICHEN MAKEN HUN LOKALEN BRANDVEILIGER
Tijdens de gemeenteraad van 14/11/2011 werd een eenmalige betoelaging voor
brandveiligheidswerken aan jeugdlokalen goedgekeurd.
Volgens
het
reglement
kunnen
enkel
jeugdbewegingen,
die
een
brandveiligheidstoelage ontvingen van Limburg Sterk Merk (LSM) , aanspraak maken
op deze eenmalige gemeentelijke toelage, en bedraagt de toelage van de gemeente
exact evenveel als de toelage van LSM.
Chiro PJ en KLJ Zichen dienen een aanvraag in tot eenmalige betoelaging van de
door hen uitgevoerde brandveiligheidswerken aan hun jeugdlokalen.
De eenmalige betoelaging bedraagt 4.010,69 euro.
Bert Cilissen, bevoegd schepen – tel. 012 45 59 17 - gsm 0495 79 88 47 – bert.cilissen@riemst.be

VZW PAROCHIAAL CENTRUM ST-PETRUS EN PAULUS VROENHOVEN
RENOVEERT VOOR 12.000 EURO
De vzw Parochiaal Centrum St-Petrus en Paulus Vroenhoven voldoet aan de
voorwaarden van het reglement inzake het verlenen van een toelage van
infrastructuurwerken aan buurthuizen, muziekzalen, jeugdlokalen, speelpleinen,

sportlokalen en sportpleinen. De totale kostprijs van de uitgevoerde werken bedraagt
13.268,28 euro. De toelage die hiermee overeenstemt is 11.941,42 euro, of 90% van
het totaalbedrag.
Marina Pauly, bevoegd schepen – gsm 0475 93 90 04 – marina.pauly@riemst.be
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