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PERSBERICHT
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van
donderdag 25 september 2014
DAG VAN DE TRAGE WEG
Op zaterdag 18 oktober zal Riemst deelnemen aan de 'Dag van de Trage Weg'. Riemst telt heel wat
trage wegen op zijn grondgebied. Met de 'Dag van de Trage Weg' wil de gemeente het belang van
deze wegen onderstrepen. In heel wat andere gemeenten zijn trage wegen bedreigd en verdwijnen ze
door te weinig onderhoud of door de toenemende verkeersdruk. Op 18 oktober organiseert de
gemeente daarom een wandeling. De wandeling vertrekt om 10.00 u. aan Zaal de Bond in Val-Meer.
De wandeltocht is 15 kilometer lang en loopt van Val-Meer over Herderen om vervolgens aan te
sluiten op het trage wegennetwerk van Genoelselderen en Membruggen. Aan de deelnemers wordt
gevraagd om stevig wandelschoeisel aan te trekken, een lunchpakket te voorzien en om vooraf in te
schrijven via mobiliteit@riemst.be.
Guy Kersten, bevoegd schepen – tel. 012 23 22 06 – gsm 0476 55 26 48 – guy.kersten@riemst.be
Mathieu Eycken, bevoegd schepen – tel. 012 45 67 04 – gsm 0479 44 22 86 –
mathieu.eycken@riemst.be

VRIJWILLIGERS WORDEN IN DE BLOEMETJES GEZET
Het gemeentebestuur van Riemst zet op vrijdag 10 oktober in zaal 't Paenhuys in Riemst alle
vrijwilligers in de bloemetjes, tijdens het tweejaarlijkse Vrijwilligersfeest. Daarmee wil de gemeente de
vrijwilligers bedanken voor hun belangeloze inzet voor andere mensen of in een vereniging. Zij zijn het
cement voor een warme samenleving. Riemst telt 365 verenigingen, waarin heel wat vrijwilligers actief
zijn.
Christian Bamps, bevoegd schepen - tel. 012 45 60 23 - gsm 0495 46 46 53 christian.bamps@riemst.be

INLEEFREIS NAAR KRAKAU
Tijdens de herfstvakantie van 26 oktober tot en met 2 november organiseert de dienst Jeugd, samen
met de jeugddiensten van Borgloon en Hoeselt een inleefreis naar Krakau in Polen voor jongeren uit
de drie organiserende gemeenten. Centraal in deze unieke ervaring staat een bezoek aan de
concentratiekampen van Auschwitz en Birkenau. Acht jongeren uit Riemst zullen deelnemen aan deze
inleefreis.
Bert Cilissen, bevoegd schepen – tel. 012 45 59 17 - gsm 0495 79 88 47 – bert.cilissen@riemst.be

-Einde persberichtVoor meer informatie:
Marina Pauly, schepen van Communicatie - gsm 0475 93 90 04-marina.pauly@riemst.be
Miranda Gijsen, diensthoofd Communicatie - tel. 012 44 03 05 - gsm 0476 49 84 66 miranda.gijsen@riemst.be

