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donderdag 12 februari 2015
KIND EN PREVENTIE VERHUIST NAAR HERDEREN
In het kader van de uitbouw van Het Huis van het Kind verhuist Kind en Preventie op 3 april
van het oud-gemeentehuis in Vroenhoven naar de gemeentelijke lokalen in de SintJansstraat in Herderen, in de schaduw van de kerk, de nieuwe gemeenteschool De Tol en
sporthal Hirteren. De gemeente Riemst streeft ernaar om alle diensten die te maken hebben
met de opvoeding of de vrije tijd van kinderen zo veel mogelijk te centraliseren. Vandaag
vind je in de Sint-Jansstraat ook al kinderopvang Ukke Puk en de Opvoedingswinkel ZuidLimburg. In de zomervakantie kan je er ook terecht voor de speelpleinwerking of
sportkampen. Bij Kind en Preventie kunnen jonge gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar op
consultatie komen. Een deskundig team van artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers staat
er voor de ouders klaar.
Marina Pauly, bevoegd schepen – gsm 0475 93 90 04 – marina.pauly@riemst.be

AANLEG SPEELWEIDE IN MILLEN
De gemeente Riemst zal een speelweide aanleggen achter het Parochiaal Cultureel
Centrum en de Waterburcht in Millen. Binnen het Leader+-project 'Ruimte voor Iedereen' zijn
alle inwoners van Millen bevraagd over de openbare ruimte in hun dorp. Daaruit bleek dat er
bij de inwoners behoefte is aan een plek waar je elkaar kan ontmoeten, van de rust kan
genieten of spelen. In samenspraak met de inwoners wordt er nu een speelweide aangelegd,
goed voor een investering van 38.000 euro, waarvan 24.700 euro gesubsidieerd wordt door
Europa via het Leader+-programma voor plattelandsontwikkeling. De werken starten in de
lente en zullen tegen de zomervakantie afgerond zijn. De speelweide sluit ook naadloos aan
op het trage wegennetwerk.
Bert Cilissen, bevoegd schepen - gsm 0495 79 88 47 – bert.cilissen@riemst.be
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