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Vlaamse subsidie voor naschools openstellen van GBS De 
Driesprong 

In februari diende het gemeentebestuur van Riemst bij het Agentschap Sport 

Vlaanderen een subsidieaanvraag in voor de tweede projectoproep naschools 

openstellen van schoolsportinfrastructuur. Die aanvraag werd positief beantwoord. 

GBS De Driesprong krijgt een subsidie van 148.076 euro toegekend door Sport 
Vlaanderen.  

Mark Vos, burgemeester: “Onze visie leunt aan bij de visie van de Vlaamse overheid om 

schoolgebouwen niet alleen te benutten voor onderwijs, maar om er meerdere functies 

samen te brengen. Daarom vroegen we een subsidie aan waarmee we GBS De Driesprong 
ook na de schooluren kunnen openstellen voor o.a. sportactiviteiten.” 

De aanvraag kadert in het ‘Open-school-concept’, dat schoolinfrastructuur na de schooluren 

efficiënter wil inzetten. Het doel is het wegnemen van drempels die er voor scholen bestaan 

en hen een duw in de rug geven om de bestaande sportinfrastructuur na school, tijdens het 

weekend en tijdens de schoolvakanties open te stellen voor sportclubs, sportdiensten en 

andere gebruikers. 

Bert Cilissen: “We dienden een volledig aanvraagformulier in met de visie van de adviesraad, 

enkele overeenkomsten met sportclubs en een idee-ontwerp van een architect. Met dit 

aanvraagdossier engageren we ons concreet om de strobalenturnzaal van GBS De 

Driesprong open te stellen voor sportactiviteiten na de schooluren. De turnzaal zal dankzij 
deze subsidie 5 uur per week aansluitend aan schooltijd ter beschikking gesteld worden.” 

Mark Vos, burgemeester: “Bij het indienen van de aanvraag werden al intentieverklaringen 

afgesloten met o.a. Jeugdvoetbal Groot-Riemst en judoclub RIGO Riemst. Er is een 

overeenkomst met Dance4Fun en we engageren ons ook voor een samenwerking met 
VLABUS, Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding.” 

De turnzaal van GBS De Driesprong wordt uitgebreid met 40 m2 en er komt een sanitair blok 

met douches. De aanpassingswerken zullen in het voorjaar 2019 van start gaan, de volledige 
ingebruikname is gepland voor september 2019.  

Ook in GBS De Tol in Herderen is al een multifunctionele zaal en ook aan de schoolsite in 
Vlijtingen worden dergelijke multifunctionele initiatieven onderzocht.  



-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 
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