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Gemeente Riemst zet werking zaal ’t Paenhuys verder 

Iedere Riemstenaar kent ’t Paenhuys. Het complex wordt gemiddeld 300 keer per jaar 

verhuurd voor bijeenkomsten of evenementen en ook Dienstencentrum De Linde heeft 

er haar intrek met een gevarieerd aanbod. De accommodatie is dan ook perfect 

ingesteld op de Riemstse behoeften. De gemeente zet de jarenlange werking van vzw 

Parochiale Werkgroep ’t Paenhuys in de toekomst dan ook graag verder.  

Ongeveer een jaar geleden gaf de vzw Parochiale Werkgroep ’t Paenhuys aan te willen 
stoppen met de uitbating van het Riemstse ontmoetingscentrum ’t Paenhuys. Het aantal 
leden van de vzw daalde en het beheer van ’t Paenhuys werd te complex voor de 
overgebleven en ouder wordende vrijwilligers. De gemeente Riemst besloot daarom zelf het 
beheer van ’t Paenhuys op zich te nemen.  
 
Voor de uitbating van ’t Paenhuys werd een nieuwe erfpachtovereenkomst van 99 jaar 
afgesloten tussen het kerkbestuur Sint-Martinus Riemst, dat eigenaar is van de grond 
waarop ’t Paenhuys werd gebouwd, en de gemeente. Op deze wijze wordt de verdere 
exploitatie gegarandeerd. 
 
Daarnaast werd een overeenkomst afgesloten met de vernieuwde vzw Parochiale 
Werkgroep 't Paenhuys, die de praktische uitbating van het complex gedeeltelijk op zich 
neemt.  
 
Marina Pauly, schepen van Socio-Culturele Verenigingen: “Op deze manier willen we voor 
het verenigingsleven een ruime en betaalbare accommodatie ter beschikking stellen om 
culturele activiteiten te organiseren. Voor de uitbating blijven we samenwerken met de vzw 
Parochiale werken Paenhuys. Op die manier blijft er een lokale verankering en worden de 
lasten wat verdeeld.” 
 
Met deze samenwerking wil de gemeente Riemst ook vzw Parochiale Werkgroep ’t 
Paenhuys bedanken voor hun jarenlange vrijwillige inzet en het volledig schuldenvrij 
afleveren van zaal ’t Paenhuys. ’t Paenhuys werd in 1993 gebouwd door de vzw Parochiale 
Werkgroep ’t Paenhuys. Voor de bouw en uitbreiding van het ontmoetingscentrum maakte 
de vzw onder andere gebruik van gemeentelijke subsidies. In totaal investeerde de 
gemeente ongeveer 500.000 euro in het centrum. 
 
De gemeente wil ’t Paenhuys nu ook voorzien van de allernieuwste en modernste 
podiumtechnieken.  



Mark Vos, burgemeester: “Door deze moderne technieken toe te passen en deze constant 
uit te breiden blijft het mogelijk te voldoen aan de evoluerende vraag van de verschillende 
verenigingen. Het up-to-date houden van ’t Paenhuys zorgt er ook voor dat de zaal relevant 
is en blijft zowel nu als in de toekomst.” 
 
Het reserveren van een ruimte in ’t Paenhuys kan via Dienstencentrum De Linde 
(Paenhuisstraat 11, Riemst – tel. 012 21 46 98 - dienstencentrum@riemst.be).  
 

-Einde persbericht - 

Voor meer informatie: 

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

Marina Pauly, bevoegd schepen – gsm 0475 93 90 04 – marina.pauly@riemst.be 

Tine Kellens, communicatieambtenaar – gsm 0477 74 31 58 – tine.kellens@riemst.be 
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