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 ENERGIESCANS IN JEUGDLOKALEN 

 
Al 2010 werd door de werkgroep die het jeugdbeleidsplan 2011-2013 tot stand 
bracht, voorgesteld om energiescans te laten uitvoeren in alle jeugdlokalen van de 
gemeente Riemst. Het doel was om de jeugdbewegingen bewuster te maken van het 
energieverbruik in de jeugdlokalen en hen te helpen om te besparen op 
energiekosten. 
 
In 2012 nam de dienst Jeugd contact op met Stebo vzw om een offerte aan te vragen 
voor het uitvoeren van de energiescans in alle jeugdlokalen. Meteen werd dit initiatief 
heel positief bevonden en het idee om dit als voorbeeldproject te behandelen was 
dadelijk aanwezig. We zijn nl. de eerste gemeente die een dergelijke aanvraag 
deden en Stebo zag hierin een toekomst. 
 
Door externe omstandigheden is het project in de ijskast beland. De provincie 
Limburg heeft nu het idee opgepikt en stelt voor om het project in te dienen als "klein 
duurzaam project". De maximale subsidies bedragen 80% van de kosten. Dit komt 
neer op een terugbetaling van 1.760 euro op een investering van 2.200 euro voor de 
energiescans. De uitvoeringstermijn loopt tot 1 oktober 2016. 
De gemeentelijke dienst Jeugd start daarom met het uitvoeren van de energiescans 
bij alle jeugdlokalen in de gemeente. 
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 JEUGDRUIMTEPLAN VOOR MILLEN EN GENOELSELDEREN 
 
In het kader van het ruimtelijke Leaderproject "Gemeenschapsinfrastructuur 
verlevendigt", start de dienst Jeugd met de opmaak van een jeugdruimteplan van de 
dorpen Millen en Genoelselderen. Het Leaderproject richt zich naar alle 
dorpsbewoners en het is essentieel dat alle doelgroepen bereikt worden. Omdat het 
uitgangspunt is dat ‘kindvriendelijk’ per definitie ook ‘mensvriendelijk’ betekent, 
verdient de jeugdige inbreng de nodige aandacht in dit project. De gemeente zal 
hiervoor samenwerken met het Pedagogisch Instituut J.L. Vivès vzw.    
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 ORGANISATIE SWAPACTIVITEITEN IN DE ZOMERVAKANTIE 

 
De dienst Jeugd organiseert in de zomervakantie volgende activiteiten voor de 
SWAP (jongeren van 12 tot 16 jaar): 
 
1. Workshop Graffiti op donderdagnamiddag 10 juli: op het speelplein in Herderen. 
Bedoeling is om de container van de diensten Sport- en Jeugd in te kleden met een 
graffiti-kunstwerk. Door er 'echte' graffiti op te spuiten krijgt de container een mooier 
uiterlijk en worden lelijke tags ontraden. Maximum 15 deelnemers, minimum 15 
deelnemers. De deelnameprijs voor de deelnemers bedraagt 11,50 euro.  
 
2. Bezoek Brussel op donderdag 17 juli met o.a. een B-dagtrip naar Expo '14-'18 in 
het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis voor 7 euro per 
persoon, een bezoek aan BrusselBad (gratis) en een rondvaart bij Brussels by Water 
voor 4 euro per persoon. Maximum 20 deelnemers, minimum 15 deelnemers. Het 
vervoer gebeurt met de NMBS. De deelnameprijs voor de deelnemers bedraagt 6,60 
euro.  
 
3. Kajakken op de Lesse (12 km) op donderdagvoormiddag 24 juli: Het voervoer 
gebeurt via een B-dagtrip van de NMBS. Minimum 15 deelnemers, maximum 20 
deelnemers. De deelnameprijs voor de deelnemers bedraagt 11,70 euro. 
 
4. Bobbejaanland op  donderdag 31 juli: Het vervoer gebeurt via een B-dagtrip van 
de NMBS. Minimum 20 deelnemers, maximum 40 deelnemers. De deelnameprijs 
voor de deelnemers bedraagt 21 euro.   
 
5. Klimparcours in Landgraaf (grootste klimparcours van Europa) op 
donderdagnamiddag 7 augustus: het vervoer gebeurt met een busmaatschappij. 
Minimum 10 deelnemers, maximum 20 deelnemers. De deelnameprijs voor de 
deelnemers bedraagt 14,40 euro.  
 
6. Bezoek en rondleiding in het stadion van Racing Genk en Goalmine op donderdag 
14 augustus, in de voormiddag. Het vervoer gebeurt met een busje van de 
gemeente. Minimum 15 deelnemers, maximum 20 deelnemers. De deelnameprijs 
voor de deelnemers bedraagt 7,50 euro.  
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 DIENST JEUGD EN JEUGDVERENIGING SLAAN DE HANDEN IN MEKAAR 

VOOR SWAP 
 
De dienst Jeugd, die jaarlijks heel wat SWAP-activiteiten (voor jongeren van 12 tot 16 
jaar) organiseert, wil deze zomer opnieuw samenwerken met de Riemster 
jeugdverenigingen. Bedoeling is om hen te laten "meegenieten" van de populariteit 
van de SWAPactiviteiten en op die manier hun werking te promoten. 
Ze promoten zichzelf door: 
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- een toffe activiteit aan te bieden voor jongeren uit alle deelgemeenten 
- te begeleiden in uniform/kledij van de jeugdbeweging 
- de activiteit te organiseren in of rond hun jeugdlokaal 
- na de activiteit flyertjes uit te delen en mogelijkheid bieden om in te schrijven bij de 
jeugdbeweging 
 
De samenwerking verloopt als volgt: 
De jeugdvereniging werkt de activiteit uit en zorgt voor voldoende begeleiding.   
De dienst Jeugd zorgt voor promotie van de activiteit (op dezelfde manier als andere 
SWAPactiviteiten), betaalt de onkosten voor de organiserende vereniging terug met 
een maximum bedrag van 300 euro en de inschrijvingen verlopen ook via de 
gemeentelijke dienst. 
 
KLJ Membruggen heeft zich al kandidaat gesteld om samen te werken. 
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-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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