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      Speelweide in Millen officieel geopend 

De nieuwe speelweide in Millen, gelegen achter het Parochiaal Cultureel Centrum en 
de Waterburcht, werd deze namiddag officieel geopend. De speelweide is het resultaat 
van het dorpsproject ‘Ruimte voor Iedereen’. 

Mark Vos, burgemeester: “Binnen het Leaderproject ‘Ruimte voor Iedereen’ werden de 
inwoners van Millen bevraagd over de openbare ruimte in hun dorp. Hieruit bleek dat er bij 
de inwoners behoefte was aan een plek waar je elkaar kan ontmoeten, waar je kan spelen 
en tot rust kan komen. Die behoefte hebben we met de komst van de speelweide ingevuld.” 

Millen heeft er zo, vlak voor de start van de zomervakantie, een nieuwe troef bij. 
 
Guy Kersten, schepen van Plattelandsontwikkeling en Dorpsversterking: “Het 
gemeentebestuur streeft naar minstens één speelplein per dorp. Dit doen we om de 
leefbaarheid in de dorpen zo hoog mogelijk te houden, ook voor kinderen. De openbare 
ruimte krijgt hierdoor ook een mooie invulling.”  
 
De speelweide sluit bovendien naadloos aan op het trage wegennetwerk. 
 
Bert Cilissen, schepen van Jeugd: “We willen in Riemst volop aandacht schenken aan 
kindvriendelijkheid. Het is dan ook belangrijk om de leefbaarheid in onze gemeente te 
versterken. Door groene speelplekken te voorzien zijn we er immers van overtuigd dat 
kinderen, ouders en grootouders nog meer goesting krijgen om in Riemst te leven en te 
wonen. De mooie omgeving van de waterburcht zorgt er ook voor dat kinderen kunnen 
spelen in een sprookjesachtig kader, terwijl de ouders rustig kunnen genieten op het terras.” 
 
De speelweide is goed voor een investering van 35.750 euro, waarvan 23.237 euro 
gesubsidieerd wordt door Europa via het Leader+-programma voor plattelandsontwikkeling. 

- Einde persbericht - 

Voor meer informatie: 
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Tine Kellens, Communicatieambtenaar -  gsm 0477 743 158 -  tine.kellens@riemst.be  

mailto:mark.vos@riemst.be
mailto:guy.kersten@riemst.be
mailto:bert.cilissen@riemst.be
mailto:tine.kellens@riemst.be

