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PERSBERICHT
AANBOD VAKANTIEOPVANG VERDUBBELD
De vraag naar kinderopvang in Riemst in de paasvakantie is meer dan verdubbeld. Het
gemeentebestuur, dat normaal enkel opvang organiseert in kinderopvang Ukke Puk,
heeft daarom kort op de bal gespeeld en de vakantieopvang uitgebreid.
Op 6 maart konden de ouders zich inschrijven voor de kinderopvang in de paasvakantie. Aan
het einde van de eerste inschrijvingsdag, bleek al snel dat het aantal beschikbare plaatsen in
kinderopvang Ukke Puk in Herderen niet voldoende zou zijn om aan de vraag tegemoet te
komen
Marina Pauly, schepen van Kinderopvang: “In kinderopvang Ukke Puk kunnen we 42
kinderen opvangen. Maar die plaatsen bleken al snel bezet te zijn. Als gemeentebestuur
willen we er alles aan doen om zoveel en zo snel mogelijk in te spelen op de noden van
jonge gezinnen. Voor hen is een degelijke opvang vaak noodzakelijk om hun werk en hun
gezin vlot te kunnen combineren. Daarom hebben we er voor gekozen om het aantal
plaatsen tijdens deze paasvakantie uit te breiden."
Die uitbreiding wordt gerealiseerd door een bijkomende kinderopvang in te richten in de
gemeentelijke basisschool De Klinker in Riemst-centrum.
Marina Pauly, schepen van Kinderopvang: "Door het inzetten van extra personeel en het
vrijmaken van bijkomende infrastructuur, zijn we erin geslaagd om de bestaande 42
opvangplaatsen uit te breiden tot 93. Uit kwaliteits- en veiligheidsoverwegingen houden we
het aantal kinderen beperkt. In de zomervakantie zijn er 112 plaatsen in de vakantieopvang
beschikbaar."
Ook tijdens het schooljaar kunnen kinderen terecht in de voor- en naschoolse kinderopvang.
De gemeente Riemst organiseert dan op maar liefst 9 verschillende locaties de
buitenschoolse kinderopvang. In totaal goed voor zo'n 200 kinderen per dag. Opmerkelijk is
dat de gemeente Riemst deze opvang volledig uit eigen middelen realiseert en niet kan
rekenen op gesubsidieerde opvangplaatsen.
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