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Nieuw Jeugdhuis K28 opent de deuren! 

Na 4 maanden hard werken, opent morgen, vrijdag 17 april, het nieuwe Jeugdhuis K28 
de deuren in Zichen. De nieuwe naam verwijst naar de locatie: de K staat voor 
Kerkstraat en 28 is het huisnummer.  

Jeugdhuis K28 is de opvolger van Jeugdhuis De Plekker. Een groep van 8 enthousiaste 
jongeren heeft 4 maanden gewerkt om het jeugdhuis nieuw leven in te blazen. In dit traject 
naar een nieuw jeugdhuis zijn de jongeren ook begeleid door Formaat, de koepelorganisatie 
voor jeugdhuizen in Vlaanderen. De nieuwe kern wil volledig breken met het verleden en 
terug vanaf nul starten, ook naar de gemeente toe engageren ze zich om de gemaakte 
afspraken na te komen. 

Bert Cilissen, schepen van Jeugd: "Wij hebben als gemeentebestuur met de jongeren een 
convenant opgesteld over hoe het jeugdhuis gebruikt en onderhouden wordt. Dit zullen we 
nauwgezet opvolgen. Daarnaast mogen de jongeren rekenen op ondersteuning van onze 
jeugdwerker. Wij geven het jeugdhuis een startkapitaal van 3.720 euro en vanaf volgend jaar 
zal het jeugdhuis een subsidie ontvangen die afhankelijk is van de activiteiten en 
evenementen die de jongeren organiseren." 

Er is de voorbije maanden hard gewerkt. Een studente architectuur heeft voor een nieuw 
ontwerp van inrichting gezorgd. De gemeente leverde de materialen en hield toezicht op de 
werken, die door de jongeren zelf zijn uitgevoerd. De inrichting van de instuifruimte is 
volledig vernieuwd met een nieuwe industriële vloer, een houten toog en een nieuwe laag 
verf. Daarnaast is er ook gewerkt aan de energiezuinigheid van het jeugdhuis, zo zijn de 
verwarmingscircuits voortaan opgesplitst.  

Bert Cilissen, schepen van Jeugd: "Wij steunen als gemeentebestuur dit initiatief omdat we 
in het project van deze jongeren geloven. Als gemeente zijn we eigenaar van het gebouw 
waarin het jeugdhuis ligt. Jeugdhuis K28 zal in de toekomst op een toelage kunnen rekenen 
naargelang de activiteiten die er georganiseerd worden. Op die manier willen we de jongeren 
stimuleren om het jeugdhuis te laten uitgroeien tot een actief jongerencentrum waar er iets te 
beleven valt. Daarnaast zullen wij hen ook administratief ondersteunen, maar de initiatieven 
zullen vooral van de jongeren zelf moeten komen. Met deze steun willen we de jongeren alle 
kansen geven op een geslaagde nieuwe start!” 



Mark Vos, burgemeester: "Wij vinden het als gemeentebestuur belangrijk dat jongeren ook in 
eigen gemeente leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Het Jeugdhuis moet uitgroeien tot een 
jongerencentrum waar jongeren de kans hebben om zich te ontplooien, elkaar in een 
ontspannen sfeer kunnen ontmoeten en activiteiten zoals optredens, een fuif of een 
vormingsavond kunnen organiseren. Wij zijn dan ook bijzonder blij dat een nieuwe groep 
jongeren de schouders zet onder dit project en wensen hen veel succes toe!" 

Jeugdhuis K28 zal elke vrijdag en zaterdag van 20.00 u. tot 2.00 u. open zijn voor alle 
jongeren van Riemst en omstreken. 

Bert Cillisen, schepen van Jeugd: "Daarnaast is het de bedoeling dat er maandelijks een 
activiteit wordt georganiseerd, behalve in de zomervakantie. De vergader- en instuifruimte is 
ook beschikbaar voor activiteiten van andere verenigingen, organisaties of particulieren. Wie 
wil gebruik maken van deze accomodatie kan daarvoor eenvoudig contact opnemen met 
onze dienst Jeugd. Naast het Jeugdhuis K28 vind je ook een repetitieruimte die ter 
beschikking staat van lokale en regionale muziekgroepen en bands. En ook voor de 
Academie Voeren-Riemst biedt het nieuwe jeugdhuis extra mogelijkheden. Vandaag maken 
zij al meerdere uren per week gebruik van de repetitieruimte en het aangrenzende leslokaal, 
we hopen die samenwerking in de toekomst nog verder uit te bouwen." 

Het Jeugdhuis K28 opent officieel de deuren voor het grote publiek op vrijdag 17 april om 
21.00 u. met de Blacklight Party. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom! 
 

-Einde persbericht - 

  

Voor meer informatie: 

Mark Vos, burgemeester Riemst - gsm 0476 47 72 68 -  mark.vos@riemst.be 

Bert Cilissen, bevoegd schepen - gsm 0495 79 88 47 - bert.cilissen@riemst.be 

Miranda Gijsen, diensthoofd Communicatie -  gsm 0476 498 466 -  miranda.gijsen@riemst.be  
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