WAT TE DOEN IN APRIL

012 44 03 02 of 0476 47 72 68, mark.vos@riemst.be
Spreekuren: elke dinsdag van 18.00 u. tot 19.00 u. in het
gemeentehuis of na afspraak

SCHEPENEN (ook zetelend in de gemeenteraad)
ZATERDAG 21/04 | 19U00

VRIJDAG 27/04

CONCERTAVOND
Organisatie: Koninklijke Fanfare Sint Cecilia Kanne
Locatie: Zaal Sint-Cecilia, Bejats 14

CULTURODROOM: MELGER HELDEN
Locatie: Mergelgrotten Zichen
Organisatie: Gemeente Riemst i.s.m. KLJ
Zichen

ZONDAG 22/04 | 13U00

ZATERDAG 28/04

CONCERTNAMIDDAG
Deze concertnamiddag zal opgeluisterd
worden door verschillende orkesten die
zelden of nog niet in Riemst gehoord
werden
Locatie: Zaal ’t Paenhuys, Riemst
Organisatie: Koninklijke Harmonie Sint
Martinus Riemst

SEMI-KLASSIEKER ‘VLIJTINGEN
CLASSIC’
Afstanden: 80 en 120 km
Organisatie: WTC Hand Vlijtingen, met
ondersteuning van Vlaamse Wielrijdersbond vzw
Locatie: Voetbalkantine Vlijtingen
Prijs: VWB-leden 4 euro, niet-leden 6 euro

ZONDAG 22/04 | 10U00

ZATERDAG 28/04 | 12U30

ERFGOEDDAG
Inhuldiging gerestaureerde Jutekapel met
aansluitend wandeling en tentoonstelling
Locatie: Plein Severinuskapel, Bodemstraat, Riemst
Contactpersoon: Bert Vossen vossenb@telenet.be

WIELERWEDSTRIJD PROVINCIAAL
KAMPIOENSCHAP ZICHEN-BOLDER
Masters starten om 12.30 u., nieuwelingen
om 15.15 u. Meer informatie: Jos Resseler
– jr7774@hotmail.be

ZONDAG 22/04 | 9U00

STEAKDAGEN MEMBRUGGEN V&V
Locatie: Kantine Membruggen
Organisatie: Membruggen V&V
Meer informatie: Jan Noelmans – gsm
0496 79 32 16

15E INZAMELACTIE: KLEDING,
SCHOENEN EN HANDTASSEN
Zet je ophaalzakken op je stoep voor 9.00
u. Ophaalzakken te weinig? Steek de
spulletjes in eender welke zak!
Organisatie: Kiwanis Tongeren Ambiorix
Meer informatie: Alain Vaes – gsm 0497
43 12 41 of Dirk Jacobs – gsm 0473 22
05 68

VRIJDAG 27/04 T.E.M. ZONDAG 29/04
3-DAAGSE BUSREIS NAAR BLANKENBERGE
Met bezoek aan Brugge en Brakel
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren –
Riemst
Info en reservatie: Marc Luyck – marc.
luyck@gmail.com – Tel. 012 45 57 67

ZATERDAG 28/04 & ZONDAG
29/04

Locatie: Dienstencentrum De Linde - Paenhuisstraat 11 – 3770 Riemst - Tel. 012 21
46 98 - dienstencentrum@riemst.be

DINSDAG 10/04 & DINSDAG
24/04 | 9U30 TOT 11U30
COMPUTERHULP
Tweemaal per maand kan u bij onze vrijwillige computerdeskundige terecht met al uw
vragen rond het gebruik van uw PC, laptop
of tablet bij uw thuis. Prijs: 5 euro per uur
Enkel op afspraak: inschrijven via tel. 012
21 46 98 - dienstencentrum@riemst.be

WOENSDAG 11/04 & WOENSDAG 24/04 | 13U30 TOT
16U30 BREICAFÉ

WANDELNAMIDDAG
Organisatie: Steuncomité Koninklijke Fanfare Sint Cecilia Kanne
Vertrek aan zaal Sint Cecilia Kanne vanaf
13.00 u. Wandelingen van 5 en 10 km.
Vanaf 14.00 u. extra oorlogswandeling van
8 km o.l.v. Guido Thijs.

ZONDAG 29/04 | 15U00
VOORSPEELNAMIDDAG JEUGDFANFARE
Organisatie: KF De Vrije Burgers vzw
Locatie: Zaal De Vrije Burgers, Bergstraat
36a, Val-Meer. Info: Stépahne Bouveroux
– gsm 0477 24 03 04

WOENSDAG 18/04 | 19U00
TOT 22U00
AED-LES RODE KRUIS RIEMST
Tijdens deze les leer je hoe een slachtoffer
te benaderen in een noodsituatie en leer je
reanimeren met een AED-toestel
Organisatie: Rode Kruis Riemst
Inschrijven via vorming@riemst.rodekruis.be
of gsm 0474 58 25 45

DONDERDAG 19/04 | 19U30
INTERACTIEVE OUDERAVOND
‘GEWELDLOOS VERZET’
Informatieavond door Danielle Budo
Locatie: Bibliotheek De Boekerij
Inschrijven: welzijn@riemst.be of via tel. 012
44 03 70

DINSDAG 24/04 | 13U00 TOT
16U00 OKRA-CREA WORKSHOP:

Breien en haken is hip, en voor jong en
oud. Je breit op eigen tempo wat je wil,
terwijl je geniet van een gezellige babbel.
Als je vastzit, is er altijd iemand die je verder
helpt.
Deelname is gratis
Koffie en frisdrank aan 1 euro
Op voorhand inschrijven is niet nodig

JUWEEL MET PINCH BEADS
Maak onder begeleiding van het Okra-Crea
team een unieke halsketting met pinch
beads. Dit zijn Tsjechische glaskralen.
Deelnameprijs: 9 euro – OKRA-leden 7
euro. Minimum 8 deelnemer, geef snel een
seintje bij interesse.
Inschrijven via OKRA-CREA Limburg – tel.
011 26 59 39 – crea.limburg@okra.be.

MAANDAG 16/04 | 14U00
TOT 16U30 VIEF: KIENEN

ZONDAG 29/04 | 13U00

Ontspanningsnamiddag voor alle senioren
Organisatie: VIEF. Deelnameprijs: leden 2
euro – niet-leden 3 euro. Inschrijven via Guy
Bruggen – tel. 012 45 26 58

GUY KERSTEN (CD&V)
1STE SCHEPEN
Plattelandsontwikkeling I Dorpsversterking |
Verkeersveiligheid I Mobiliteit I Openbaar Vervoer |
Landbouw I Middenstand en Economische Zaken
| Ruilverkavelingen | Inrichting Openbare Ruimte
012 23 22 06 of 0476 55 26 48,
guy.kersten@riemst.be

MARINA PAULY (CD&V)
Communicatie I Cultuur - Socio-Culturele
Verenigingen I Integrale Kwaliteitszorg Personen
met een handicap I Toegankelijkheid I Gelijke
Kansen | Gezin | Kinderopvang I Erfgoed I
Heemkunde
0475 93 90 04, marina.pauly@riemst.be

CHRISTIAN BAMPS (CD&V)
Sport I Bibliotheek I Ontwikkelingssamenwerking |
Kermissen en Feestelijkheden Toerisme
012 45 60 23 of 0495 46 46 53,
christian.bamps@riemst.be

BERT CILISSEN (CD&V)
Onderwijs/Volwasseneneducatie
Jeugd | Aankoopbeleid I Tewerkstelling
012 45 59 17 of 0495 79 88 47,
bert.cilissen@riemst.be

ZONDAG 29/04 | 13U00

LEES MEER ONLINE: WWW.UITINRIEMST.BE

ACTIVITEITEN
DIENSTENCENTRUM
DE LINDE

Spreekuren: na afspraak

WANDELNAMIDDAG
Organisatie: Steuncomité Koninklijke Fanfare Sint Cecilia Kanne
Vertrek aan zaal Sint Cecilia Kanne vanaf
13.00 u. Wandelingen van 5 en 10 km.
Vanaf 14.00 u. extra oorlogswandeling van
8 km o.l.v. Guido Thijs.

MONITOR LETSELONGEVALLEN
2017: POLITIEZONE BILZENHOESELT-RIEMST SCOORT
GOED!
Uit de Monitor Letselongevallen
2017 blijkt dat politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst in 2017 het
laagst aantal letselongevallen kende
per 10.000 inwoners. Daarmee behaalden we de beste score in onze
provincie! Uiteraard is elk ongeval er
één te veel. Daarom blijven we verder inzetten op verkeersveiligheid.
ZWERVUILACTIE STRAAT.NET
Genoeg van al dat zwerfvuil? Ook in
2018 trekken we er weer massaal
op uit om onze omgeving op te
ruimen. Wil jij samen met jouw klas
of vereniging meehelpen en er nog
wat aan verdienen ook? Neem dan
deel aan de grote Straat.net zwerfvuil opruimactie op 20, 21 en 22
april 2018. Meer info via de dienst
Milieu - milieu@riemst.be - tel. 012
44 03 40.
VOLG JIJ DE FACEBOOKPAGINA VAN BRANDWEERZONE
OOST-LIMBURG AL?
Via https://www.facebook.com/
brandweerzoneoostlimburg blijf
je op de hoogte van het laatste nieuws van Brandweerzone
Oost-Limburg!

MATHIEU EYCKEN (CD&V)
Leefmilieu I Duurzame Ontwikkeling |
Gezondheid en Preventie I Dierenwelzijn
Archeologie | Monumenten & Landschappen I
Archief | ICT & informatisering
012 45 67 04 of 0479 44 22 86,
mathieu.eycken@riemst.be

KATJA ONCLIN (CD&V)
Voorzitter Sociaal Huis I Ruimtelijke
Ordening | Huisvesting-Woonbeleid |
Sociale Aangelegenheden | Senioren
0479 79 88 09, katja.onclin@riemst.be

GEMEENTESECRETARIS
Guido VRIJENS 012 44 03 01, secretaris@riemst.be

GEMEENTERAADSLEDEN
(per partij in alfabetische volgorde)
CD&V Joël L’Hoëst 0498 91 86 56, joellhoest@hotmail.com I
Mieke Loyens 0474 72 42 57, Mieke.loyens@skynet.be I
Peter Neven 0474 52 52 81, peter_neven@hotmail.com I
Jean Nicolaes 012 45 51 42 of 0497 06 01 39, jean.nicolaes@
telenet.be I Rachelle Onclin 0499 56 68 98, rachelle.onclin@
gmail.com I Davy Renkens 0494 61 89 99, davyrenkens@
hotmail.com I Anja Slangen 0479 40 20 46, anja.slangen@
hotmail.com
N-VA Anita Beusen 0497 18 40 52, anita.beusen@pandora.be
I Agnes Coenegrachts 0497 81 44 09, coenegrachtsagnes@
gmail.com I Etienne Gielen 0495 64 71 72, etienne.gielen@
telenet.be I Dirk Jacobs 0473 22 05 68, dirk.jacobs83@
telenet.be I Marc Konings 0472 86 73 54, marckonings@
msn.com I Jan Peumans 02 552 11 06 of 02 552 11 07,
jan.peumans@vlaamsparlement.be I Jo Ruyters 0496 20 60 15,
jo.ruyters@telenet.be
OPEN VLD Steven Coenegrachts 0477 36 81 11, steven.
coenegrachts@openvld.be I Jan Noelmans 0496 79 32 16, jan@
mathiasdeclercq.be I Ludwig Stevens 012 45 76 66 of 0473 34
64 55, ludwig.stevens@sterimed.be
SP.A/GROEN Ivo Thys 0477 35 12 91, ivothys@telenet.be

BUITENSPEELDAG
Kom jij met ons meespelen? Op
woensdag 18 april zijn alle kids
van 5 tot 12 jaar welkom aan
Sporthal Op ’t Reeck voor een
spetterende namiddag! Tussen
13.00 u. en 17.00 u. worden er
talloze activiteiten georganiseerd
zoals een Stormbaan Ice Run, een
kinderdorp, een heuse Stroberg,…
en zoveel meer! Meer info via de
dienst Sport - tel. 012 44 03 46 sport@riemst.be of via de dienst
Jeugd - tel 012 44 03 72 – jeugd@
riemst.be.
VALPREVENTIE: BLIJF IN BEWEGING, DOE HET VEILIG!
Van 23 tot en met 29 april is het
terug Week van de Valpreventie.
Tijdens deze week is het centrale
thema: ‘Blijf in beweging, doe het
veilig!’ Dit wil zeggen dat men voldoende aandacht schenkt aan de
verschillende valrisicofactoren zoals
verminderd zicht, laag vitamine
D-gehalte, valangst, medicatie,
onveilige omgeving, onaangepast
schoeisel,… Heb je moeite met je
evenwicht? Heb je angst om te vallen? Ben je onlangs gevallen? Vraag
dan advies aan je huisarts. Meer
tips en informatie via www.valpreventie.be. Bron: Logo Limburg.
WAT WIL JIJ ALS GEBRUIKER
VAN DE BIB?
De Boekerij doet samen met 106
andere openbare bibliotheken mee

GFT-STICKERS & QUOTUM
HUISVUILZAKKEN
Heb jij je quotum huisvuilzakken al
afgehaald? Ga langs bij één van de
deelnemende handelaars of aan het
onthaal van het gemeentehuis. Ook
je GFT-sticker kan je aankopen in
het gemeentehuis. Vergeet je eID
niet mee te brengen!
OPROEP HANDELAARS EN
UITBATERS ZOMERACTIVITEITENGIDS
Ook dit jaar wil het gemeentebestuur alle activiteiten in de
zomervakantie verzamelen in de
Zomeractiviteitengids. Organiseer jij
als handelaar of uitbater een leuke
activiteit voor kinderen of jongeren? Kijk dan op www.riemst.be
of jouw activiteiten voldoen aan de
voorwaarden en vul het formulier in
vóór 5 april!
WOONSURVEY 2018 BIJ 3.500
INWONERS VAN VLAANDEREN
De Vlaamse overheid laat een
grootschalig wetenschappelijk
onderzoek uitvoeren rond de
woonsituatie in Vlaanderen. Tussen februari en september 2018
worden ongeveer 3.500 Vlamingen
bevraagd. Kandidaten voor de
enquête ontvangen een brief en
folder met praktische informatie.
De dataverzameling gebeurt door
marktonderzoeksbureau Kantar
i.s.m. Steunpunt Wonen.

FAMILIELEVEN JANUARI 2018
GEBOORTEN

HUWELIJKEN

02/01 Louise Vrancken, do. van
Koen en Michelle Bijnens, Zussen

11/01 Bram Thysen en Dorien
Bollaers, Millen

03/01 Lotte Slangen, do. van
Christof en Janinna Lecoque,
Millen

20/01 Johannes Hendrikx en
Christel Thorenz, Kanne

18/01 Margaretha van den Bergh
(°04/02/1951), echtg. van Peter van
Bruggen, Vlijtingen

04/01 Rojin Bozkurt Hogervorst,
do. van Cengiz en Renee
Hogervorst, Riemst

HUWELIJKSJUBILEA

19/01 Jean Nassen (°24/081929),
echtg. van Anna Cleuren,
Vlijtingen

14/01 Charlotte Dreesen, do. van
Marco en Sabrina Baade, Riemst

12/01 Eduard Halder en Maria van
der Woug, Kanne

18/01 Nick Grégoine, zn. van
Christof en Roxane Houben,
Kanne

16/01 Laurent Jans en Josephine
Vaesen, Val-Meer

18/01 Yassine Seghaïer, zn. van
Nabil en Aroua Hamad, Zussen
18/01 Yusuf Krasniqi, zn. van Tefik
en Suhada Neziraj, Zichen

GOUD

17/01 Theo Beerts en Maria
Schreurs, Vroenhoven

BRILJANT

17/01 Elisa Schiepers
(°13/08/1937), echtg. van Mathijs
Nijs, Zichen

19/01 François Pauly
(°27/01/1931), echtg. van Carolina
Liket, Zussen
20/01 Louis Doreleyers
(°18/08/1935), wed. van Elisa
Gilissen, Kanne
20/01 François Wijnen
(°16/03/1949), echtg. van Maria
Vos, Val-Meer

14/01 Clement Crauwels en Maria
Hoeven, Vroenhoven

21/01 Nicoline Niesten
(°27/03/1942), wed. van Rene
Nelissen, Riemst

25/01 Jules Oben, zn. van Peter en
Marijke Vossen, Herderen

OVERLIJDENS

27/01 Martin Vos (°21/11/1936),
wed. van Ida Cilissen, Heukelom

27/01 Lou Duchateau, zn. van
Frederick en Kris Lenaerts, Riemst

06/01 Laura Palmans
(°20/12/1915), wed. van Leonard
Neven, Millen

28/01 Hubert Nicolaes
(°29/03/1932), wed. van Alice
Schiepers, Riemst

15/01 Yvette Vandebeek
(°12/12/1967), Vlijtingen

29/01 Maria Castermans
(°19/02/1936), wed. van Bernardus
Vanweert, Vlijtingen

19/01 Maxime Dewalque, zn. van
Sven en Hildegarde Vos, Zichen

30/01 Hidaya Oualkadi, do. van
Mohamed en Alia Khouakhi, Millen
31/01 Janne Nelissen, do. van
Peter en Katleen Caubergh, Lafelt
31/01 Elodie Pletzers, do. van
Jordy en Monica Crijns, Zussen

15/01 Maria Poesen (°27/05/1937),
echtg. van Hubert Bringmans,
Vroenhoven
17/01 Joseph Willen (°22/09/1932),
Vlijtingen

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 Riemst • tel. 012 44 03 00 • gemeentebestuur@riemst.be

www.riemst.be

31/01 Elisa Noben (°18/04/1940),
wed. van Joseph Germis, Millen

BELGIE(N) - BELGIQUE

GEMEENTELIJKE SLUITINGSDAGEN
De gemeentelijke diensten zijn
gesloten op maandag 2 april
(paasmaandag), maandag 30 april
(brugdag) en dinsdag 1 mei (Feest
van de Arbeid).

PB- PP

WEETJES

bpost

Bestuur I Beleid, planning en innovatie | Personeel
| Financiën I Politie I Burgerzaken I Groeven
| Openbare Werken | Nutsvoorzieningen |
Patrimonium | Begraafplaatsen

aan het onderzoek van onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel. Jouw deelname is
belangrijk. Enkel zo ontdekken wij
jouw wensen en kunnen we daarop
inspelen. Heb jij 20 minuutjes tijd
om de vragenlijst in te vullen en ons
verder op weg te helpen? Vraag
meer info via bib@riemst.be of tel.
012 44 03 50.

Maandelijks infoblad
Jaargang 42. April 2018
Verschijnt op 7.170 exemplaren
P 004432 . Afgiftekantoor 3770 Riemst

MARK VOS (CD&V)
BURGEMEESTER

Denk,
eet, koop
lokaal!

HERINRICHTING PLEIN
ZICHEN P 2
WIJK-WERKEN
VERVANGT PWA P 2
ERFGOEDDAG OP
ZONDAG 22 APRIL P 2
GEEF ASBEST GEEN
KANS! P 3
WEETJES P 4

Voorwoord
Van 22 april tot 17 juni denken, eten en
kopen we opnieuw lokaal. Na het succes
van vorig jaar willen we ook dit jaar onze
lokale handelaars ondersteunen en mooie
prijzen uitdelen aan al wie lokaal koopt
of consumeert. Onze handelaars hebben
immers veel te bieden!
Kom je op zondag 22 april naar de
Erfgoeddag met thema ‘kiezen’?
We huldigen het recent gerestaureerde
kapelletje van Jute opnieuw in en brengen
een bezoekje aan de St.-Severinuskapel
in Val-Meer. We ‘kiezen’ hiermee resoluut
voor Erfgoed!
Ondertussen zijn ook de werken aan het
plein in Zichen gestart. Het plein wordt
voorzien van veel groen en ook de stoepen
worden heraangelegd. De werken kaderen
in het pleinenplan, een visie en plan over
de verfraaiing van de pleinen en een
opwaardering van de dorpen.
Via de zwerfvuilactie Straat.net willen
we jullie er nog eens bewust van maken
dat zwerfvuil en sluikstorten niet door de
beugel kan. Als iedereen zijn eigen afval
opruimt, kunnen we samen een propere
omgeving nastreven. Vele vrijwilligers
zetten zich tijdens deze actie in om de
omgeving proper te maken en op te
ruimen. Dankjewel daarvoor!
Alle kinderen verwelkomen we graag op
de Buitenspeeldag op woensdag 18 april.
Het belooft een leuke dag vol animatie te
worden.
Verder wens ik jullie een zalig Pasen en een
fijn begin van de lente!
Mark Vos
Burgemeester

LOKALE ECONOMIE

DENK, EET EN KOOP JIJ LOKAAL?
DE TOMBOLA-ACTIE IS TERUG:
VAN 22 APRIL TOT 17 JUNI
Vorig jaar werd de tombola-actie
‘Denk, eet, koop lokaal’ gelanceerd.
De actie kende een groot succes en
ook dit jaar willen we je aanmoedigen
om het niet te ver te zoeken. De lokale
handelaars in Riemst hebben immers
veel te bieden! Tussen 22 april en 17 juni
zijn er opnieuw felbegeerde prijzen te
winnen. Doe jij mee?

Ondersteuning van de lokale
handel
Het gemeentebestuur wil de lokale handel in
Riemst versterken en ondersteunen. Dit door
iedereen aan te sporen om lokaal te denken,
te eten en te kopen. Riemst heeft op dat vlak
veel te bieden, denk maar aan de buurtwinkels, handels- en horecazaken waar je steeds
een persoonlijke service krijgt. Door een grote
tombola-actie wil het gemeentebestuur de
Riemstenaren bewust maken van het diverse aanbod in eigen gemeente. Wat is er immers leuker dan winkelen of genieten van een
maaltijd in je eigen buurt? Des te meer als je
er mooie prijzen mee kan winnen!
De actie is een eerste zichtbare uitwerking
van het actieplan, dat opgesteld werd na de
studie ‘ter versterking van het gemeentelijk
handelsapparaat en ter versterking van de
dorpskernen Riemst’. Deze studie werd op
vraag van het gemeentebestuur uitgevoerd
door CityD, gespecialiseerd in stads- en centrumontwikkeling, om de kleinhandel en de
dorpskernen te versterken qua winkelaanbod.

Tombola-actie: #totRiemsts

Wat kan je winnen?

Denk, eet en koop jij ook lokaal? Dan doe
je vanaf 22 april je voordeel! Per besteding
van 5 euro bij één van de ingeschreven handelaars of horeca-uitbaters, ontvang je een
tombolabiljet. Het maximaal aantal biljetten
per aankoop wordt beperkt tot 20 stuks.

Er zijn zes hoofdprijzen te winnen: twee elektrische fietsen, twee cadeaubonnen ter waarde van 1.000 euro en twee cadeaubonnen ter
waarde van 500 euro. Naast deze zes hoofdprijzen zal er bij elke deelnemende handelaar
een extra cadeaubon ter waarde van 100
euro verloot worden. Deze winnaars zullen
door de gemeente aangeschreven worden
en kunnen hun prijzen na afloop van de actie
afhalen op het gemeentehuis.

Steun je lokale handelaar en deel je
ervaringen op de sociale media via de
hashtag #totRiemsts, wie weet verschijnt
jouw foto dan op onze Facebookpagina!

Een bonus voor de milieubewuste
klant
Klanten die zich op een duurzame manier
verplaatsen naar de lokale handelaars of
horecazaken verdienen een bonus. Kom jij
met de fiets of te voet? Dan krijg je bij aankoop van 5 euro niet één, maar twee tombolabiljetten!
Deze duurzame actie kadert in de Europese
‘Convenant of Mayors’, die het gemeentebestuur in 2011 ondertekende. De gemeente
streeft naar 20% minder CO2-uitstoot tegen
2020 en draagt zo bij aan de provinciale en
Europese klimaatdoelstellingen. Recent heeft
de gemeente haar klimaatambities zelfs verscherpt door het ondertekenen van het nieuwe Convenant of Mayors. De ambitie is nu
om tegen 2030 40% minder CO2-uitstoot te
hebben. Help jij mee met deze nieuwe doelstelling? Duurzame verplaatsingen tijdens de
actie helpen ons alvast op de goede weg!

Op dinsdag 19 juni vindt de trekking van de
winnaars plaats. De uitreiking van de zes
hoofdprijzen zal plaatsvinden op de jaarlijkse
Zomerhappening, op maandag 25 juni.
Het volledige wedstrijdreglement is terug te
vinden op https://www.riemst.be/nl/werken/
middenstand/lokale-handel-en-horeca/tombola-actie. Voor meer info over de actie kan
je terecht bij de dienst Lokale Economie, via
ondernemen@riemst.be, tel. 012 44 03 34.

Deelnemende handelaars 2017

ACTIEPLAN 2020

WELZIJN

HERINRICHTING
PLEIN ZICHEN
In het vorige informatieblad werd aangekondigd dat de werken aan het plein
in Zichen in februari zouden starten.
Helaas hebben de weergoden daar
anders over beslist. Door het aanhoudende vriesweer liepen de werken
enige vertraging op. Ondertussen is de
aannemer van start kunnen gaan!

Pleinenplan
Het gemeentebestuur maakte aan het begin
van deze legislatuur een inventaris op van
de pleinen in de openbare ruimte en heeft
daarrond een visie bepaald en een plan ontwikkeld. Het zogenaamde pleinenplan wil
de pleintjes verfraaien of beter inrichten. Dat
komt niet alleen de verkeersveiligheid ten
goede, maar is tegelijk een investering in de
leefbaarheid van het dorp, doordat er een
mooie ontmoetingsplek wordt gecreëerd.

STEBO

WIJK-WERKEN
VERVANGT PWA

Stand van zaken
De werken aan het Rode Kruisplein in Zichen
zijn gestart. Het plein wordt heringericht met
veel groen en ook de stoepen worden heraangelegd. Tijdens de werken geldt er een
verkeersverbod op het plein. Wij raden aan
uw wagen aan de Muziekacademie te parkeren. De glasbollen en textielcontainers zijn
ook tijdelijk verplaatst naar het terrein aan de
Muziekacademie. De werken situeren zich
voornamelijk op het plein zelf, het doorgaand
verkeer kan blijven passeren zoals gewoonlijk. De werken zullen onder normale weersomstandigheden eind april afgerond zijn,
waarna gestart wordt met de herinrichting
van de pleinen in Zussen en Vroenhoven.
Op de hoogte blijven van de openbare
werken? Surf naar https://www.riemst.be/nl/
wonen/openbare-werken/pleinenplan.

Sinds 1 januari 2018 vervangt wijk-werken het vroegere PWA. Het doel blijft
onveranderd: werkzoekenden activeren door het aanbieden van een tijdelijke werkervaring op lokaal niveau. In het kader van dit project werd een interlokale vereniging opgericht door Bilzen, Hoeselt, Voeren en Riemst.

Wat is wijk-werken?
Wijk-werken houdt in dat je als werkzoekende enkele uren per week klusjes mag uitvoeren bij iemand thuis, in een school, in een
gemeente, een OCMW, een landbouw- en
tuinbedrijf, een vzw of een niet-commerciële
vereniging. Je wordt hiervoor vergoed via
wijk-werkcheques.

Ik wil wijk-werker worden
Wil jij je vaardigheden bijschaven maar voel
je je niet klaar voor een job in het gewone
arbeidscircuit? Dan is wijk-werken misschien
iets voor jou! Je kan wijk-werker worden indien je gedomicilieerd bent in Vlaanderen, ingeschreven bent als werkzoekende bij VDAB
of leefloongerechtigd bent. Als wijk-werker
mag je maximum 60 uur per maand en 630
uur per jaar klusjes doen, en dit gedurende
maximum 12 maanden. Daarna zet je een
volgende stap in je traject naar werk. Werkte je al als PWA’er en geniet je van de overgangsmaatregel? Dan geldt de beperking
van 12 maanden niet.

Ben je ingeschreven als werkzoekende
bij VDAB, neem dan contact op met het
VDAB-kantoor in jouw buurt en bekijk met
hen of wijk-werken passend is in jouw traject. Ben je leefloongerechtigd? Onderneem
dan dezelfde stappen in overleg met je maatschappelijk assistent.

Ik wil klusjes aanbieden voor
wijk-werkers
Meld je online aan via www.vdab.be/wijk-werken of kom langs bij het wijk-werk kantoor in
Riemst. Na aanmelding ontvang je een gebruiksovereenkomst en na betaling van het
inschrijvingsrecht, kan je de wijkcheques bestellen. Deze zijn 12 maanden geldig.

Wijk-werk kantoor Riemst
Het wijk-werk kantoor van Riemst heeft elke
donderdag zitdag van 9.00 u. tot 12.00 u.
in het gemeentehuis van Riemst (Maastrichtersteenweg 2b).
Meer info? Armin Box – tel. 012 44 03 64 wijkwerken@zuidoostlimburg.be.

DE VLAAMSE
AANPASSINGSPREMIE
VOOR 65-PLUSSERS
Wist je dat er een premie bestaat voor 65-plussers die hun woning aanpassen aan
hun fysieke gesteldheid? Het plaatsen van onder meer een inloopdouche, het automatiseren van rolluiken en een garagepoort, het plaatsen van een traplift, het
breder maken van de deuren,… zijn enkele werken die in aanmerking komen voor
deze Vlaamse aanpassingspremie.

Wie kan de premie aanvragen?

evenementen dienen vóór woensdag 4 april ingevoerd te zijn in de UiT-

Er gelden enkele voorwaarden om een premie te kunnen aanvragen:
• De aanvrager of een ander gezinslid moet
minstens 65 jaar oud zijn.
• Voor aanvragen in 2018 mag het gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar
geleden niet hoger zijn dan 30.640 euro.
Dit maximum mag verhoogd worden met
1.600 euro per persoon ten laste.

23/02 MUSICAL KONING HUILEBALK GEBRACHT DOOR LEERLINGEN
VBS DE KLEINE BOND EN VBS DE AMBER

ZONDAG 1/04 | 21U00
EASTERPARTY
Locatie: VBS Den Dries, Nieuweweg 11
Contact: yannickjacobs60@hotmail.com

ZONDAG 1/04

Je moet voor minstens 1.200 euro aan facturen (incl. BTW) kunnen voorleggen voor:
• technische installaties en hulpmiddelen
• verbouwingswerken die de woning veiliger
en beter toegankelijk maken

Hoeveel bedraagt de premie?

MAANDAG 2/04

Welke werken komen in aanmerking?

De aanpassingspremie bedraagt 50% van
de som van de goedgekeurde facturen, btw.
inclusief. Het maximumpremiebedrag kan
nooit hoger zijn dan 1.250 euro.

10-JARIG BESTAAN DORPSRESTAURANT VLIJTINGEN

Woonloket
Heb je nog vragen of wens je meer informatie over deze of andere renovatiepremies?
Kom gerust langs tijdens het spreekuur van
Stebo, iedere donderdag van 15.00 u. tot
17.00 u. in het gemeentehuis van Riemst.

GEFLITST

Meer info? Heidi Castermans – tel. 0471 33
98 30 – heidi.castermans@stebo.be

Extraatje van de gemeente Riemst: Na
goedkeuring door de Vlaamse overheid krijg
je van de gemeente Riemst nog 20% van de
premie uitbetaald, dus maximum 250 euro.

WWW.LIMBURG.BE WWW.FACEBOOK.COM/LIMBURGBE TWITTER.COM/LIMBURGBE

LIMBURG
VAKANTIEGIDS 2018

Armin Box

CULTUUR

Waar gaan we vandaag eens naartoe?
Wat wordt onze volgende dichtbijvakantie?
Limburgers die zich deze vragen regelmatig stellen, mogen juichen. Want de
vierde editie van de Limburg Vakantiegids is beschikbaar. De Limburg Vakantiegids staat voor het beste van onze
provincie in één handige, gebruiksvriendelijke en gratis gids.

Inspirerende kijk op Limburg
Deze gratis belevingsgids over het ruime en
kwaliteitsvolle toeristische aanbod in de provincie telt meer dan 300 inspirerende pagina’s
vol foto’s, belevenissen, kindvriendelijke activiteiten, streekspecialiteiten, smakelijke tips,
fiets- en wandelroutes, recepten en logeeradresjes. Een mooi bijhoudboek dat ook Limburgers inspireert om de eigen provincie nog
wat beter te leren kennen. Een daguitstap of
verblijf in de buurt? De Limburg Vakantiegids
2018 gidst je naar jouw favoriete plaatsjes en
activiteiten.

Gastronomie Special
Dit jaar is het overkoepelende thema gastronomie. De gids serveert weer een hele
waaier aan al het lekkers dat Limburg te bieden heeft. Van het fruit aan de bomen en de
groenten recht van het veld tot de gerenommeerde Limburgse wijnen en streekbieren.

© provincie Limburg

ERFGOEDDAG OP
ZONDAG 22 APRIL
Daarnaast komt er een uitgelezen selectie
van restaurants aan bod. Ook aan de allerkleinsten wordt gedacht: Gault&Millau
geeft per regio een kindvriendelijk adresje.
Zo kun je culinair genieten met het hele
gezin!

Nieuw
Nieuw dit jaar zijn de tien ambassadeurs
die hun persoonlijke tips delen. Voor elke
belevingszone is er één Limburgambassadeur, afkomstig uit die streek die zijn/
haar tips en favoriete adressen deelt met
de lezers van de gids. Daarnaast vind je
dit jaar in elke belevingszone een kant-enklare fietslus, die je naar de leukste plaatsjes gidst.
Je gratis exemplaar bemachtigen?
Spring binnen bij jouw lokaal toeristisch infokantoor. Je kunt het
boek ook online doorbladeren op
www.altijdwelkominlimburg.be.

Een initiatief van de
provincie Limburg
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, BE

limburg.be

Het thema van Erfgoeddag 2018 is ‘Kiezen’. Ook in Riemst kiezen wij resoluut voor
erfgoed. Daarom kan je op zondag 22 april opnieuw deelnemen aan een leuke activiteit, georganiseerd i.s.m. Heemkundige Kring Falla Meirs.

Inhuldiging kapelletje van Jute
Het eeuwenoude “kapelletje van Jute” in de
Bodemstraat in Val-Meer werd gerestaureerd. Tijdens de Erfgoeddag zullen we dit
stukje erfgoed opnieuw inhuldigen. Na de inhuldiging maken we een wandeling naar de
St.-Severinuskapel. Deze kloosterkapel werd
25 jaar geleden na verval opnieuw in gebruik
genomen. Je krijgt uitleg over de vroegere
functie van het gebouw aan de hand van een
fototentoonstelling van de restauratie.

Programma
• Inhuldiging kapelletje omstreeks 10.00 u.
• Groepsbezoek aan het St.-Severinuskerk
van Meer.
• Tentoonstelling met fotomateriaal over de
restauratie.
• Receptie.
• Tentoonstelling oude kruisweg, koormantels en processie-attributen.
• Mogelijkheid tot inkijk in de voormalige
kloostertuin en zicht op de neo-gotische
gevel.
• Einde omstreeks 18.00 u.

databank. Meer info op www.riemst.be.

PAREL VAN DE JEKERVALLEI
Vertrekuren tussen 7.00 u. en 15.00 u.
Afstanden: 4, 5, 7, 9, 12, 15, 19 of 23 km
Vertrek: Zaal Alliance, Steenstraat 12,
Kanne
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren –
Riemst
Info: Stassen Roger – Tel. 012 23 02 85
(na 19.00 u.)

Je kan een premie aanvragen nadat de
werken uitgevoerd zijn. Dit doe je aan de
hand van de nodige aanvraagformulieren. De
ingediende facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal één jaar oud zijn.

NIEUWS VAN DE
PROVINCIE LIMBURG

Jouw evenement hier ook zien verschijnen? Geef je activiteit tijdig in via www.
uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 27 april,

Hoe kan je de premie aanvragen?
plein Zichen

WAT TE DOEN IN APRIL

MILIEU

GEEF ASBEST GEEN KANS!

25/01 KINDEROPVANG KROKUSVAKANTIE

Vorige eeuw werd asbest op grote schaal gebruikt en hoewel dit nu verboden is,
zijn er nog heel wat asbesthoudende materialen aanwezig in gebouwen van voor
2001. Hier zijn gezondheidsrisico’s aan verbonden. Stel daarom een deskundige
aan om een asbestinventaris op te maken, je ontvangt hiervoor een gemeentelijke
subsidie.
Asbest werd vaak gebruikt omwille van eigenschappen als hittebestendig, onbrandbaar,
slijtvast, thermisch en akoestisch isolerend,…
Het gebruik is nu verboden, maar toch is asbest nog vaak aanwezig in gebouwen van
voor 2001. De toepassingen van asbest zijn
niet altijd zichtbaar. Golfplaten zijn gekend,
maar er kan ook asbest zitten in plaasterisolatie, imitatiemarmer, vals plafond, lambrisering,
onderdakplaten, (dak)leien, vensterdorpels,
asbestcementplaten, schouwpijpen,…
Tegenwoordig zijn we ons bewust van de
gezondheidsrisico’s, vooral bij het onzorgvuldig omgaan met asbest bij afbraak- of verbouwingswerken. We streven dan ook naar
een versnelde afbouw van asbesthoudende
materialen, dit is het gecontroleerd en veilig
ontmantelen en verwerken ervan.

DINSDAG 3/04 | 18U30

DINSDAG 3/04 | 12U30 TOT
17U30

VRIJDAG 20/04

PAASFEEST
Locatie: Restaurant De Louvain, Statiestraat, Kanne
Organisatie: Okra Trefpunt Kanne
Prijs: 6,5 euro voor leden, 10 euro voor
niet-leden
Inschrijven via tel. 012 45 49 55

ZONDAG 8/04 | 9U00

Meer info:
www.ovam.be/milieu-gezondheid/asbest.

START 2 MOUNTAINBIKE 1.0
Ben je jong of oud, alleen of met de familie? Iedereen vanaf 14 jaar kan deelnemen
aan deze lessenreeks. Eigen fiets en helm
meenemen! Prijs: 18,75 euro
Inschrijven via dienst Sport – tel. 012 44
03 46 - sport@riemst.be

MAANDAG 9/04 | 19U45
GEMEENTERAAD
Locatie: Raadszaal gemeentehuis (1ste
verdieping). Vanaf 19.45 u. kun je deelnemen aan het traditionele vragenkwartier.
De agenda inkijken? Dat kan door op
www.riemst.be achtereenvolgens te klikken op ‘bestuur’ en ‘agenda’.

ZONDAG 15/04 | 9U00

Meer info? Dienst Cultuur – cultuur@riemst.be
– tel. 012 44 03 73

CARNAVAL: BEDANKT AAN ALLE MEDEWERKERS EN DIENSTVERLENERS!
Copyright Ovam

BUITENSPEELDAG
Leuke speeldag voor kinderen van 5 tot
12 jaar
Locatie: Sporthal Op ’t Reeck
Meer info: dienst Sport – sport@riemst.
be – tel. 012 44 03 46 of dienst Jeugd
jeugd@riemst.be – tel. 012 44 03 72

DONDERDAG 19/04 | 19U30

BEHEERSWERKEN PASTORIETUIN
Demotuintjes zaaiklaar maken, compostbakken plaatsen, aanplanten kruidentuin.
Locatie: Onze-Lieve-Vrouwstraat 13,
Genoelselderen
Inschrijven via wim.cornelis1964@gmail.
com - gsm 0478 92 79 66

11/03 RIEMST GAAT KLASSIEK

WOENSDAG 18/04 | 13U00

AVONDWANDELING
Vertrek: Kerk Overrepen
Afstand: 6 à 7 km
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren –
Riemst
Info: Stassen Roger – Tel. 012 23 02 85
(na 19.00 u.)

ZATERDAG 7/04 | 9U00

Vraag advies met hulp van
gemeentelijke subsidie
Indien je vermoedt dat er asbest aanwezig is
in je woning kan je door een deskundige een
inventaris laten opmaken. Je ontvangt hierbij
een gemeentelijke subsidie. Om in aanmerking
te komen vul je het aanvraagformulier in, dat
terug te vinden is op www.riemst.be/wonen/
milieu en bezorg je dit samen met je factuur
aan de dienst Milieu via milieu@riemst.be.

RECREATIEVE WANDELING IN ’S GRAVENVOEREN
Afstanden: 5, 8, 12, 30 km
Vertrek: Kursaal, Boomstraat, s’ Gravenvoeren (eigen vervoer)
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren –
Riemst
Info: Marc Luyck – marc.luyck@gmail.com
– Tel. 012 45 57 67

ZONDAG 15/04
10-MEI VIERING KANNE
10U30: samenkomst in de Sint-Hubertuskerk
10U45: herdenkingsmis opgedragen ter
nagedachtenis van de gesneuvelde Grenadiers en Geallieerde Strijdmakkers van
de oorlog 1940-1945. De viering wordt
opgeluisterd door de Koninklijke Fanfare
Alliance.
Bij voorbaat dank voor het bevlaggen van
de huizen met de Belgische driekleur.
Na de kerkdienst is er bezoek aan het
monument van de gesneuvelden voor de
oorlog 1914-1918, het ereperk van de
Grenadiers en het monument van de afgeschoten Engelse piloten aan de Tiendeberg, telkens met neerlegging bloemstuk
en eerbetoon.

KLEURENPALET OP DE
SINT-PIETERSBERG
Op zoek naar voorjaarsbloeiers in de
Ravijnbossen van Caestert.
Wandelschoenen meebrengen!
Organisatie: Natuurpunt Riemst
Locatie: Parking Steenstraat te Kanne

INTERACTIEVE OUDERAVOND
‘GEWELDLOOS VERZET’
Informatieavond door Danielle Budo
Locatie: Bibliotheek De Boekerij
Inschrijven: welzijn@riemst.be of via tel.
012 44 03 70

KWB-QUIZT “VLIJTINGEN: OVER HET
DORP EN DE WERELD”
Een quiz met maximum 5 personen per
ploeg. Inschrijven vóór 10 april.
Prijs: 25 euro per ploeg
Locatie: Parochiaal Centrum, Kloosterstraat, Vlijtingen
Organisatie: Kwb- Vlijtingen
Info en inschrijvingen via Mathieu Cleuren
– gsm 0479 52 62 19 - mathewcolours@
hotmail.com

VRIJDAG 20/04 | 9U00
BEHEERSWERKEN PASTORIETUIN
Locatie: Onze-Lieve-Vrouwstraat 13,
Genoelselderen (Riemst)
Inschrijven via wim.cornelis1964@gmail.
com - gsm 0478 92 79 66

ZATERDAG 21/04
SPORTIEVE WANDELING IN GRONDSVELD
Afstanden: 8, 14, 21, 28 of 24 km
Vertrek: Gemeenschapshuis ’t Groeselt,
Stationsstraat 23, Gronsveld
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren –
Riemst
Info: Stassen Roger – Tel. 012 23 02 85
(na 19.00 u.)

ZATERDAG 21/04
TUINBEURS KRINGWINKEL RESET
Locatie: Spaalderweg 7, Riemst

ZATERDAG 21/04
LENTESCHOONMAAK IN KANNE
Opruimactie zwerfvuil en sluikstorten
Meebrengen: werkhandschoenen
Locatie: Parking Steenstraat, Kanne
Organisatie: Natuurpunt Riemst
Inschrijven via natuurpuntriemst@gmail.
com

