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 LANDBOUWERS STANDBY BIJ VRIESWEER OF SNEEUWVAL 
  
 Voor het sneeuw- en ijsvrij houden van de gemeentelijke wegen en fietspaden zal de 

gemeente Riemst vanaf nu ook beroep doen op de diensten van Agro Aanneming. De opdracht 
omvat het vrijhouden van 2 fietspaden, Millerbeek en Muizenberg. De Technische Dienst staat 
in voor het strooien van zout bij ijzel of sneeuwval. Het strooien gebeurt volgens vastgelegde 
routes die bepaald worden aan de hand van het gebruik van de weg. De busroutes en 
verbindingswegen tussen de verschillende deelgemeenten krijgen voorrang en worden als 
eerste aangepakt. 

  
 Mark Vos, burgemeester: “Het is voor onze Technische Dienst onmogelijk om overal 

tegelijkertijd te zijn. Daarom schakelen we de hulp in van enkele landbouwers. Zij staan vanaf 
nu in wacht en kunnen opgeroepen worden om in eerste instantie de twee fietspaden ijs- en 
sneeuwvrij te maken. In de toekomst willen we dit uitbreiden en ook een aantal openbare 
wegen in de route opnemen. De landbouwers ontvangen hiervoor een wacht- en 
prestatievergoeding.” 

 
 

GEMEENTE HERBEKIJKT GEMEENTELIJK PATRIMONIUM 

 

Het gemeentebestuur van Riemst herbekijkt op dit moment de invulling van alle 

gemeentelijke gebouwen. Gebouwen die niet langer een invulling hebben vanuit de 

gemeente worden mogelijk verkocht. 

 

Mark Vos, burgemeester: “Op dit moment onderzoeken we samen met het Katholiek 

Onderwijs Limburg de verdere ontwikkeling en verkoop van de schoolsite in de Tolstraat. Als 

straks de leerlingen op 1 september hun intrek nemen in de nieuwe gemeentelijke 

basisschool aan de Sint-Jansstraat in Herderen, zal er aan de site in de Tolstraat een nieuwe 

bestemming moeten worden gegeven. Ook het oud gemeentehuis in Vroenhoven wordt 

verkocht, als de gemeenteraad hieraan zijn goedkeuring verleent in maart. In dit oud 

gemeentehuis zat tot voor kort Kind en Gezin, zij zijn verhuisd naar Het Huis van het Kind in 

Herderen.” 



 

Daarnaast koopt de gemeente ook gebouwen en gronden aan die straks mogelijk een 

meerwaarde kunnen bieden. 

 

Mark Vos, burgemeester: “De gemeenteraad heeft in oktober de aankoop van Café Bidule 

goedgekeurd voor een bedrag van 383.375 euro. Gezien de strategische ligging, vlak naast 

het gemeentehuis, was het wenselijk om dit pand aan te kopen. Zoals bekend voeren we op 

dit moment een haalbaarheidsstudie uit naar de ontwikkeling van Riemst-centrum. Indien de 

centrumontwikkeling er komt zal het gebied via deze gronden ontsloten worden. Indien de 

centrumontwikkeling niet haalbaar is, kunnen we indien nodig het gemeentehuis langs de 

Maastrichtersteenweg verder uitbreiden.” 

 

-Einde persbericht-  

 

Voor meer informatie: 

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

Miranda Gijsen, diensthoofd Communicatie - gsm 0476 49 84 66 - miranda.gijsen@riemst.be 
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