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Riemst, 11 september 2015 
 

Limburg.net opent 19de recyclagepark in Riemst 

Vanaf dinsdag 15 september 2015 brengen de inwoners van Riemst hun afval 

naar het nieuwe recyclagepark, gelegen in de kmo-zone Op ‘t Reeck. De 

afvalintercommunale Limburg.net baat het park uit. Dit park is het negentiende 

park dat de intercommunale uitbaat namens 21 gemeenten. 

Nieuw recyclagepark gelegen aan de Spaalderweg 5  

De inwoners van Riemst kunnen vanaf dinsdag 15 september 2015 terecht op het nieuwe 

park dat gelegen is aan de Spaalderweg 5 (kmo-zone Op ’t Reeck). Het nieuwe park is 

gebouwd met het oog op het gebruiksgemak van de bezoeker. Zo deponeert de bezoeker 

zijn afval in verzonken containers en is een vlotte doorstroming verzekerd door de brede 

rijvakken en het éénrichtingsverkeer. Hierdoor is een bezoeker snel en gemakkelijk van 

zijn afval af en is een bezoek aan het park geen hels karwei.   

 

Uniformiteit op alle Limburg.net-parken 

Op de Limburg.net-parken gelden overal dezelfde quota en tarieven. Door de 

automatisatie wordt elk bezoek aan het park geregistreerd via een weging bij het binnen- 

en buitenrijden van het park. Walter Cremers, voorzitter Limburg.net, licht toe: “Door de 

automatisatie kunnen wij het principe ‘de vervuiler betaalt’ eenvoudig toepassen. Wij 

willen vooral de grootste vervuilers laten betalen. Wie weinig afval produceert en goed 

selecteert zal niet extra moeten betalen. Doordat elk bezoek wordt geregistreerd en de 

uniforme tarieven kan een inwoner ook op de andere Limburg.net-parken terecht. Vanaf 

15 september kunnen de inwoners van Riemst ook terecht op de andere parken die 

Limburg.net uitbaat in  Alken, As/Opglabbeek, Borgloon, Diepenbeek, Diest, Halen, Ham, 

Hamont-Achel/ Neerpelt, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, Kinrooi, Lummen, Maaseik, 

Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Overpelt, Peer en Zonhoven. In de loop van het 

najaar wordt Nieuwerkerken nog toegevoegd aan het lijstje” besluit Walter Cremers.   

Actieplan 2020 

Mark Vos, burgemeester: "Het nieuwe recyclagepark is één van de blikvangers uit ons 

Actieplan 2020, een ambitieus investeringsplan voor Riemst. De totale investering 

bedraagt ruim 1 miljoen euro, waarvan de Vlaamse overheid 325.000 euro subsidieert en 

Limburg.net het saldo financiert. De gemeente geeft de grond in erfpacht, en levert zo 

ook een aanzienlijke bijdrage. Limburg.net staat dan wel volledig in voor de uitbating van 

dit nieuwe recyclagepark, maar wij blijven natuurlijk investeren in het stimuleren van 

milieuvriendelijke initiatieven. Zo verrijst naast het recyclagepark binnenkort 

kringloopcentrum De Koop, met een nieuwe kringwinkel voor onze gemeente." 

 

Opendeur 

Mathieu Eycken, schepen van Leefmilieu: "Wij zijn zeer tevreden dat onze inwoners vanaf 

15 september terecht kunnen op een modern en overzichtelijk recyclagepark. 

Recycleerbaar afval mag onbeperkt naar het recyclagepark gebracht worden. Daarnaast 

hebben de inwoners ook recht op 3 quota voor groen afval, bouwpuin en asbest. Als 

schepen van leefmilieu hoop ik dat dit een aanzet zal zijn voor onze inwoners om nog 

meer en beter te sorteren en te recycleren. Wie het nieuwe recyclagepark eens wil 

ontdekken, is van harte welkom op onze kijkdag op 27 september tussen 14.00 en 17.00 

uur." 



 

 

Praktische info  

 11 september 2015 – 15 uur: officiële opening 

 12 september 2015: laatste dag dat inwoners hun afval kunnen deponeren op het 

park gelegen aan de Bilzersteenweg.  

 15 september 2015: het recyclagepark aan de Spaalderweg 5 is de eerste dag 

open voor de inwoners. 

 27 september 2015 van 14 tot 17 uur: opendeur op het recyclagepark Riemst. 

Opgelet! Er kan nog geen afval gebracht worden naar het nieuwe park. 

 

Openingsuren recyclagepark Riemst 

Openingsuren tijdens de ZOMER  

(vanaf dinsdag na het weekend waarin omgeschakeld wordt naar de wintertijd) 

 

Maandag Gesloten Gesloten 

Dinsdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 17.00 uur 

Woensdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 17.00 uur 

Donderdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 18.00 uur 

Vrijdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 17.00 uur 

Zaterdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur 

 

Openingsuren tijdens de WINTER 

(vanaf dinsdag na het weekend waarin omgeschakeld wordt naar de wintertijd) 

 

Maandag Gesloten Gesloten 

Dinsdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur 

Woensdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur 

Donderdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 17.00 uur 

Vrijdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur 

Zaterdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

Limburg.net: Kris Somers, directeur financiën en communicatie, (0495 27 13 15) 

 
 

 

 


