Datum
21/03/2014

PERSBERICHT
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van
donderdag 20 maart 2014
RIEMST DOOFT VERLICHTING OP ZATERDAG 29 MAART IKV EARTH HOUR
Op zaterdag 29 maart 2014 organiseert WWF voor de zesde maal 'Earth Hour' in
België. Van 20.30 u. tot 21.30 u. zullen meer dan één miljard mensen wereldwijd
symbolisch de lichten doven. Met deze symbolische actie wil WWF aandacht vragen
voor de problematiek rond de klimaatverandering. Infrax zal de verlichting in Riemst
tussen 20.30 u. en 21.30 u. doven. Ook de verlichting aan de gevel van het
gemeentehuis en de villa zal worden gedoofd gedurende het weekend van 29 maart.
Ter info:
Wereldwijd nemen ruim 100 landen deel aan dit evenement, wat het meteen de
grootste globale actie maakt. Met dit signaal wil WWF aantonen dat mensen, door
samen te werken, wel degelijk een verschil kunnen maken in de strijd tegen de
klimaatverandering. WWF rekent op de deelname van individuen, maar ook op die
van steden, gemeenten en bedrijven.
Mathieu Eycken, bevoegd schepen – tel. 012 45 67 04 – gsm 0479 44 22 86 –
mathieu.eycken@riemst.be

RESULTATEN BODEMONDERZOEK STORTPLAATS 'AEN DE KOETSWEG'
VLIJTINGEN BEKEND
In het kader van het site onderzoek van de huishoudelijke stortplaats
Koetsweg' in Vlijtingen werd het bodemonderzoek afgerond.

'Aen De

Uit het verslag van het site-onderzoek blijkt, dat er een historische verontreiniging
aanwezig is. In het vaste deel van de aarde werd een verontreiniging van koper,
lood, zink en minerale olie vastgesteld ter hoogte van de voormalige stortplaats. Die
bodemverontreiniging vormt, gelet op de bodemkenmerken en de functie van het
terrein, geen duidelijke aanwijzing voor een ernstige bodemverontreiniging op de
betreffende gronden.

De verhoogde concentraties van de zware metalen kunnen gerelateerd worden aan
de plaatselijke aanwezigheid van stenen en puin. Op basis van dit siteonderzoek
moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden. Voor de betreffende kadastrale
percelen werd een bodemattest afgeleverd.
De resultaten van het bodemonderzoek moeten nog worden goedgekeurd door
OVAM.
Mathieu Eycken, bevoegd schepen – tel. 012 45 67 04 – gsm 0479 44 22 86 –
mathieu.eycken@riemst.be
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