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PERSBERICHT  
 
RIEMST STUURT INWONERS BRIEF OVER TEGOEDZAKKEN 

  
De gemeente Riemst heeft eind vorige week aan 827 inwoners een persoonlijke brief 
verstuurd om hen aan de tegoedzakken van Limburg.net te herinneren. Die brief loont, 
want in drie dagen tijd zijn al 251 inwoners hun tegoed komen afhalen in het 
gemeentehuis. 
 

Mathieu Eycken, schepen van Leefmilieu: “Het blijft een merkwaardige vaststelling, ondanks 
alle inspanningen om aan de mensen bekend te maken dat zij hun tegoed aan 
huisvuilzakken moeten komen afhalen in het gemeentehuis, zien we toch dat een heel aantal 
mensen deze communicatie missen. Wij hebben maandelijks een oproep geplaatst in ons 
informatieblad, Limburg.net heeft twee keer een huis-aan-huis-communicatie gedaan en op 
de homepage van onze website staat sinds de start van de bedeling een barometer waarop 
je kan zien hoeveel mensen al langs geweest zijn en hoeveel er nog worden verwacht. 
Midden februari hebben wij ook een hele week bedeeldagen van deze tegoedzakken 
gehouden in de verschillende dorpen en in het gemeentehuis.” 
 
Op dit moment moet nog 8,8 procent van de 6.581 tegoeden afgehaald worden. Daarmee zit 
Riemst ver onder het Limburgse gemiddelde van 12,5 procent. Elke inwoner heeft deze 
huisvuilzakken betaald via de afvalfactuur van Limburg.net, het gaat dus niet om gratis 
huisvuilzakken. 
  
Mark Vos, burgemeester: “Door de inwoners persoonlijk aan te schrijven hopen we dat dit 
percentage nog verder daalt, onze inwoners hebben uiteindelijk voor deze huisvuilzakken 
betaald. We raden de mensen ook aan om het tegoed toch te komen afhalen, ook als ze 
deze huisvuilzakken zelf niet nodig hebben. Je kan er altijd een vereniging of iemand anders 
die extra zakken kan gebruiken een plezier mee doen. Daarnaast mag je de zakken ook 
altijd inwisselen voor punten in je e-portemonnee.” 

-Einde persbericht - 

  

Voor meer informatie: 

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

Mathieu Eycken, bevoegd schepen - gsm 0479 44 22 86 - mathieu.eycken@riemst.be 

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