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PERSBERICHT
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van
donderdag 21 mei 2015
EERSTE KAMPPLAATS VOOR JEUGDGROEPEN IN RIEMST
Op vrijdag 29 mei opent kampplaats ’t Stupke officieel de deuren met een openingsreceptie
en kampeerovernachting op het gloednieuwe kampeerterrein. Kampplaats ’t Stupke vind je
aan de Stroekestraat in Val-Meer en is de allereerste kampplaats voor jeugdgroepen in Riemst.
De voormalige voetbalterreinen en –kantine zijn omgevormd tot een ruim kampeerterrein met
de nodige voorzieningen. De nieuwe kampplaats staat open voor zomerkampen van
jeugdgroepen en voor weekendverhuur. De uitbating van de kampplaats is in handen van vzw
’t Stupke, een enthousiaste vriendengroep uit Val-Meer die intussen meer dan 120 leden telt.
Een mooie nieuwe toeristische troef om ook jongeren te laten proeven van al het moois dat de
gemeente Riemst te bieden heeft.
Christian Bamps, schepen van Toerisme - gsm 0495 46 46 53 - christian.bamps@riemst.be
Bert Cilissen, schepen van Jeugd - gsm 0495 79 88 47 – bert.cilissen@riemst.be
Peter Burns, voorzitter vzw ’t Stupke – gsm 0495/24.66.50

20 EXTRA PLAATSEN IN KINDEROPVANG ZOMERVAKANTIE
Met de zomervakantie in het vooruitzicht zijn heel wat ouders weer bezig om de opvang van
hun kinderen in elkaar te puzzelen. De gemeente Riemst organiseert traditiegetrouw ook dit
jaar weer heel wat zomeractiviteiten, van speelpleinwerking, over Grabbelpas- en SWAPactiviteiten tot een omni-sportkamp. Een overzicht van al deze activiteiten vinden de inwoners
deze week terug in hun brievenbus in een handige zomeractiviteitengids.
Daarnaast breidt het gemeentebestuur tijdens de zomervakantie ook het aantal plaatsen in de
kinderopvang uit. Van 112 in 2014 naar 132 in 2015, en dat voortaan op 3 in plaats van 2
locaties. Heel concreet gaat het om 20 bijkomende opvangplaatsen voor kleuters. De
kinderopvang gaat dit jaar door in kinderopvang Ukke Puk, GBS De Klinker en VBS Den Dries.
De inschrijvingen voor de kinderopvang starten op maandag 1 juni om 7u00.
Marina Pauly, schepen van Kinderopvang – gsm 0475 93 90 04 – marina.pauly@riemst.be

NIEUW ZEBRAPAD IN LAFELT VERHOOGT VERKEERSVEILIGHEID
De schoolomgeving in Lafelt, waar ook het dag- en wooncentrum Oostheuvel en sporthal ‘Het
Kloosterhof’ ligt, kent vandaag al een hoge verkeersveiligheid. Er is een wegversmalling en
chicane aangelegd, er geldt een periode snelheidsbeperking van 30 km/u en er is een
verhoogde inrichting voorzien.
Om de verkeersveiligheid nog verder uit te breiden zal het gemeentebestuur nu ook een
zebrapad aanleggen. Op die manier maakt het gemeentebestuur de beloften uit het SAVEcharter opnieuw waar. Riemst kreeg midden maart als eerste gemeente in Limburg het SAVElabel uit handen van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, kortweg OVK.
Lotgenotenorganisatie OVK zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij
kinderen en jongeren drastisch te doen dalen.
Guy Kersten, schepen van Mobiliteit – gsm 0476 55 26 48 – guy.kersten@riemst.be
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