WAT TE DOEN IN JUNI
DONDERDAG 14/06 | VAN
09U30 TOT 16U30

VRIJDAG 29/06, ZATERDAG
30/06 EN ZONDAG 1/07

SPORTELDAG 50+ ZUID-LIMBURG IN
ALKEN
Vertrek: Sporthal Op ’t Reeck, Reeckervelt
3 om 8.30 u.
Deelnameprijs: 4 euro
Inschrijven bij de dienst Sport vóór 4 juni
– sport@riemst.be – tel. 012 44 03 46

MERGELFEESTEN ZICHEN
Locatie: Den Dries, Nieuweweg 15, Zichen
Organisatie: PJZB
Contactpersoon: Yannick Jacobs –
yannickjacobs60@hotmail.com

ZONDAG 17/06 | 07U00
RECREATIEVE WANDELING PUTH (NL)
vertrek: café Bie Lauregske, Onderste
Puth 79
Organisatie : Wandelvrienden Tongeren-Riemst
Contactpersoon: Luyck marc - tel. 012 45
57 67 - marc.luyck1@gmail.com

ZONDAG 17/06 | 14U00
HERDEREN KLEINE KERMIS
Locatie: Sint-Jansstraat

VRIJDAG 22/06 | 19U00
BLOES OP DE PLOES
Minivoetbaltornooi en optredens
Locatie: Voetbalplein Riemst Vooruit,
zwembad Neptunus, Bilzersteenweg
Organisatie: Riemst Vooruit
Contactpersoon: Leon Dreezen –
dreezenleon@gmail.com

ZATERDAG 23/06 T.E.M.
29/06
7 DAAGSE BUSREIS NAAR
KLEINWALSERTAL
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren-Riemst
Reservatie en info: Marc Luyck – marc.
luyck1@gmail.com – tel. 012 45 57 67

ZATERDAG 30/06 | 10U00
PROEVERTJESTOCHT RIEMST
Een fietstocht van ongeveer 40 km rond
de mooiste plekjes van Riemst en wandeltochten (8 km – 12 km) tussen Millen,
Genoelselderen en/of Val-Meer.
Vertrek wandeltocht: Brasserie De Waterburcht Millen, Kattestraat 22
Inschrijving fietstocht tussen 10.00 u.
en 13.30 u.: Brasserie De Waterburcht
Millen (Kattestraat 22), Kringwinkel Riemst
(Spaalderweg 7) of Wijnkasteel Genoelselderen (Kasteelstraat 9)
Organisatie: dienst Sport i.s.m. dienst
Toerisme – sport@riemst.be of toerisme@
riemst.be – tel. 012 44 03 76 of tel. 012
44 03 46

ZATERDAG 30/06, ZONDAG
1/07, MAANDAG 2/07
DELICIAFEESTEN ZICHEN
Zaterdag vanaf 16.00 u. Delicia’s Schlagerparade, zondag vanaf 17.00 u. Delicia
goes classis, maandag vanaf 14.00 u.
seniorennamiddag
Locatie: Gasthof Delicia, Visésteenweg
226
Organisatie: Gasthof Delicia
Contactpersoon: Pierry Loverix – info@
gasthof-delicia.be – 0495 10 16 55

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)
Spreekuren: na afspraak

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

ACTIVITEITEN
DIENSTENCENTRUM
DE LINDE

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

DINSDAG 5/06 & DINSDAG
19/06 | 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 u thuis.
Prijs: 5 euro per uur. Enkel op afspraak:
inschrijven via tel. 012 21 46 98 - dienstencentrum@riemst.be

WOENSDAG 6/06 & WOENSDAG 20/06 | 13U30 TOT
16U30 BREICAFÉ 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

DINSDAG 12/06 | 13U30 TOT
15U30 OPFRISSING VAN DE WEGCODE VOOR SENIOREN
In deze infosessie krijg je een opfrissing van
de wegcode en uitleg over de recente aanpassingen aan het verkeersreglement. De

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

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)

WORD JIJ ANIMATOR BIJ
JONGE HELDEN?
Ben jij animator of hoofdanimator in
het jeugdwerk, of wil jij deze zomer
stage doen? Ga dan mee als begeleider op de speelweken van Jonge
Helden in onze gemeente. Samen
met je team bereid je de activiteiten
voor én ben je het grote voorbeeld
voor heel wat enthousiaste kindjes.
Meer info: www.jongehelden.be.
BEKENDMAKING PLANOLOGISCH ATTEST VECO
Het bedrijf Veco bvba / Coenegrachts Substraat wenst het
bedrijf uit te breiden met een extra
ruimte voor productie van compost.
Hiervoor wordt een aanvraag tot
planologisch attest opgesteld. De
dienst MER (Milieueffectrapport)
heeft beslist dat er aangetoond is
dat het voorgenomen plan geen
aanleiding geeft tot aanzienlijke
negatieve milieugevolgen en dat
de opmaak van een plan-MER niet
nodig is. De screeningsnota en
de beslissing kunnen ingekeken
worden via www.mervlaanderen.be
of op het gemeentehuis.

Voorzitter Sociaal Huis I Ruimtelijke
Ordening | Huisvesting-Woonbeleid |
Sociale Aangelegenheden | Senioren
0479 79 88 09, katja.onclin@riemst.be
nadruk ligt op het veilig en correct bewegen
in het verkeer. Spreker: Johnny Greyn, INP,
verkeersdeskundige en verkeerscoördinator
politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst. Gratis
deelname. Inschrijven via tel. 012 21 46 98
- dienstencentrum@riemst.be

MAANDAG 18/06 | 14U00
TOT 16U30 KIENEN Ontspanningsnamiddag van VIEF voor alle senioren
Prijs: leden VIEF 2 euro, niet-leden 3 euro
Inclusief koffie en taart. Inschrijven: Guy
Bruggen – tel. 012 45 26 58

WOENSDAG 6/06 | 09U00
TOT 15U00 GRATIS INVULLEN VAN
JE BELASTINGAANGIFTE De belastingbrief zelf invullen is niet zo eenvoudig.
Reden te meer om gebruik te maken van
de gratis hulp van 4 deskundige belastingambtenaren, tijdens de zitdagen in
het dienstencentrum, voor het berekenen
en invullen van uw belastingaangifte, via
tax-on-web, voor het aanslagjaar 2018
(inkomsten van 2017). Als u verhinderd
bent op deze datums, dan kan u nog de
hele maand juni terecht in het Financiën
centrum in Tongeren – Verbindingsstraat
26 – telkens van 9 tot 15u. Gratis: afspraak
maken via dienst Onthaal van het gemeentehuis – tel. 012 44 03 00

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

EIGENAAR VAN EEN HISTORISCH PAND? NEEM DEEL
AAN HET ONDERZOEK VAN DE
KULEUVEN!
Riemst is samen met de andere
gemeenten van de Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddienst
Oost-Haspengouw & Voeren (IOED
Oost) opgenomen in een onderzoeksproject van de KULeuven. Het
onderzoek gaat na hoe privé-eigenaars in Vlaanderen omgaan met
het onderhoud van hun historisch
pand, om zo de noden in kaart te
brengen en aanbevelingen voor
beter beheer en ondersteuning te
kunnen doen. Vorig jaar werden
enkele eigenaars in Riemst geïnterviewd. Nu wil men het onderzoek
verder opentrekken via een online
bevraging. Ben jij eigenaar van een
historisch pand in onze gemeente,
neem dan deel aan de bevraging.
Meer info: www.riemst.be.
OZZY ZOEKT JONGE
MANNELIJKE ACTEURS
Theater Ozzy is voor een nieuw
filmisch project op 9 september in
het fort van Eben Emael op zoek
naar jonge mannelijke acteurs tussen 15 en 35 jaar. Interesse? Meld
je aan bij Patrick Janssen,
janssentandtechniek@hotmail.com.

OPENKERKENDAG
Op zaterdag 2 juni en zondag 3
juni doet Riemst i.s.m. de Kerkfabrieken mee aan de Openkerkendag. Je kan dat weekend de
Sint-Genovevakerk in Zussen, de
Sint-Stefanuskerk in Millen, de
Sint-Pieter en Laurentiuskerk in
Zichen-Zussen-Bolder en de Heilig
Grafkapel in Kanne bewonderen
tijdens een vrij bezoek. Ontdek het
volledige programma in de UitinRiemst of op www.openkerken.be.
WIL JE LID WORDEN VAN DE
TENNISCLUB? DAT KAN!
In Herderen kan je van 1 april
tot 31 oktober vrij tennissen. Op
dinsdagavond kan er tijdens de
clubavond zelfs zonder voorafgaande reservering getennist worden
met de op dat moment aanwezige
leden. Kostprijs? 80 euro voor volwassenen, kinderen geboren voor
2002 betalen 50 euro en een gezinskaart kost 180 euro. Niet-leden
kunnen op dinsdagavond vrijblijvend langskomen om een balletje
te slaan. Meer info via Tenniscub
Riemst, gsm. 0485 64 78 42.

GEBOORTEN

HUWELIJKEN

02/03 Isra Afif, do. van Brahim en
Aïcha Ait Bouzid, Lafelt

17/03 Irving Eugenia en Lisette
Browne, Riemst

10/03 Seb Vaes, zn. van Kobe en
Bo Eertmans, Vlijtingen
11/03 Isabeau Crommen, do. van
Stefan en Chiara Hauben, Millen
13/03 Fenn Bogaert, zn. van Mikaël
en Veerle Nelissen, Riemst
14/03 Noan Dalemans, zn.
van Tommy en Carlijn van Dijk,
Vroenhoven
15/03 Amélie Guret, do. van
Aurélien en Sabine Wynants, ValMeer
19/03 Jayda van Glabbeeck, do.
van Remco en Denise Kanters,
Lafelt

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

29/03 Joy Cruys, do. van Robby en
Joke Muermans, Vlijtingen

SP.A/GROEN Ivo Thys 0477 35 12 91, ivothys@telenet.be

29/03 Milan Versmissen Hribersek,
zn. van Yves en Jessy Hribersek,
Herderen

29/03 Feline Hamal, do. van Cedric
en Dinnie Coonen, Zussen

HUWELIJKSJUBILEA
GOUD
15/03 Pierre Hermans en Elly
Vanweert, Riemst
29/03 Willy Goossens en Emilda
Jeurissen, Vlijtingen

17/03 Sylvie Derwa (°12/10/1933),
wed. van Raphaël Konings, Riemst
21/03 Jeannine Vandenbosch
(°17/04/1973), echtg. van Chris
Cremers, Herderen
22/03 Anna Schepers
(°04/10/1919), wed. van Antonius
Daenen, Millen

OVERLIJDENS
01/03 Johannes Kleijnen
(°25/08/1948), echtg. van Mariette
Conings, Vlijtingen

23/03 Henri Jans (°26/09/1941),
echtg. van Lizette Stulens, ValMeer

04/03 Jean Vrijens (°05/04/1953),
echtg. van Dorothea Haesen,
Zussen

25/03 Susanna Marais
(°04/11/1929), wed. van Sirio
Giusti, Riemst

08/03 Elisa Jans (°01/10/1925),
wed. van Paulus Deliever, Riemst

27/03 Maria Loyens (°20/05/1930),
echtg. van Maurice Hermans,
Vlijtingen

15/03 Beatrees Duchateau
(°05/06/1963), echtg. van
Guillaume Vroonen, Herderen
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16/03 Magdalena Swinnen
(°11/01/1935), wed. van Lambertus
Noben, Zichen

23/03 Theresia Vrijens
(°12/02/1928), wed. van Jan
Franssen, Millen

08/03 Mathieu Stoffels
(°16/07/1965), Riemst

Zomeractiviteiten:
inschrijven
vanaf 1 juni!

RIEMST SCOORT GOED
OP VEILIGHEID! P 2
VERNIEUWD AANBOD
VOLWASSENENONDERWIJS: SCHRIJF JE NU
IN! P 2
STUDEREN IN DE
BIB P 2
OPEN LOGIESDAG OP
ZONDAG 24 JUNI P 3

Voorwoord

FAMILIELEVEN MAART 2018

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

LEES MEER ONLINE: WWW.UITINRIEMST.BE

MEET DE FITHEID VAN JE
VIJVER
“Stille Waters Doorgronden” wil
elke Limburgse vijver of poel en de
kwaliteit ervan in kaart brengen.
Van 16 mei tot 30 september kan
je de fitheid van jouw vijver meten.
Meedoen is de boodschap! Je leert
bij over je vijver en participeert in
een grootschalig natuuronderzoek.
Privacy wordt verzekerd. Doe je
mee, dan maak je kans op een verwenweekend voor twee personen
met overnachting in het RivierPark
Maasvallei. Meer informatie over de
test vind je op www.stillewatersdoorgronden.be.

BELGIE(N) - BELGIQUE

BEKENDMAKING OPENBAAR
ONDERZOEK BEGRAAFPLAATS
RIEMST
Het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Begraafplaats
Riemst’ ligt van maandag 30 april
tot en met vrijdag 29 juni tijdens de
diensturen ter inzage op de dienst
Ruimtelijke Ordening (openbaar
onderzoek). Het RUP is ook raadpleegbaar via: www.riemst.be/nl/
bestuur/bekendmakingen-en-openbare-onderzoeken. Heb je bezwaren of opmerkingen over dit plan,
dan kun je dit tot uiterlijk vrijdag
29 juni vóór 12.00 u. aangetekend
bezorgen aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke
Ordening (GECORO) of schriftelijk
afgeven bij de dienst Ruimtelijke
Ordening.

PB- PP

ARCHEOLOGIEDAG OP 2 JUNI
Heb je altijd al eens willen weten
hoe het er 2500 jaar geleden op
Caestert aan toe ging? Wil je
kennismaken met Gallische en
Keltische krijgers? Wil je je laten
opmaken door Keltische dames
of aan den lijve ondervinden hoe
zwaar het strijden valt? Tijdens de
Archeologiedag op 2 juni kan het!
Van 11.00 u. tot 16.00 u. op het
Plateau van Caestert in Kanne krijgt
jong en oud een speelse en unieke
inkijk in het dagelijkse leven tijdens
de IJzertijd.

MARINA PAULY (CD&V)

ZONDAG 24/06 | 14U00
OPEN LOGIES DAG
Organisatie: dienst Toerisme i.s.m. open
logies bedrijven
Contact: toerisme@riemst.be – tel. 012 44
03 75

WEETJES

bpost

Bestuur I Beleid, planning en innovatie | Personeel
| Financiën I Politie I Burgerzaken I Groeven
| Openbare Werken | Nutsvoorzieningen |
Patrimonium | Begraafplaatsen
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MARK VOS (CD&V)
BURGEMEESTER

27/03 Antonius Jongen
(°28/01/1943), echtg. van Jacoba
Elemans, Val-Meer
31/03 Albert Nelissen
(°03/05/1917), wed. van Elisabeth
Meertens, Riemst

De laatste maand van het schooljaar breekt
aan en voor veel leerlingen betekent dit
niet alleen een periode van examens, maar
ook een periode van reikhalzend uitkijken
naar de zomer. Gebruik onze Zomeractiviteitengids met handige kalender om jouw
vakantie te plannen en beleef de tijd van je
leven. Inschrijven kan vanaf vrijdag 1 juni.
Maar eerst steken we alle studenten graag
een hart onder de riem. Wil jij je in alle rust
én onder motiverend gezelschap voorbereiden op de examens? Kom dan studeren
in De Boekerij. Wij helpen je graag op weg
om die lastige periode aangenamer te
maken.
We delen ook graag enkele cijfers over de
veiligheid in onze gemeente. Riemst scoort
goed, zowel op de algemene veiligheid
als op verkeersveiligheid. Toch blijven we
inzetten op de veiligheid in onze gemeente,
want elk misdrijf of ongeval is er één te
veel.
Wist je trouwens dat er dit jaar 500 meer
vleermuizen overwinterden in onze mergelgroeves? Er werden zelfs 10 verschillende
soorten ontdekt!

© Andreas Gijbels www.reclamos.be

IN DE KIJKER

ONTDEK HET
ZOMERAANBOD VOOR
KINDEREN EN TIENERS!
De zomervakantie is in zicht en dat betekent dat we volop beginnen met het plannen
van onze activiteiten. Wij helpen jullie daar graag bij! In onze Zomeractiviteitengids
2018 vind je het volledige aanbod van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten voor een
leuk gevulde, gevarieerde zomer. Maak gebruik van de handige kalender en beleef de
tijd van je leven!

Wat is er te doen?
Voor kinderen van 5 tot 12 jaar zijn de Omni-sportkampen terug. Door een combinatie
van spel en beweging leren de kinderen op
een ontspannende manier nieuwe sporten
kennen. Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen
deelnemen aan het gevarieerde programma
van de Grabbelpas: een bezoek aan Planckendael, workshops over chemische mengsels, een detectivespel, knutselen met mergel
of een bezoek aan Comics Station,… Voor
ieder wat wils!

Om af te ronden nodig ik je graag uit voor
onze Open logiesdag op zondag 24 juni.
Je kan die dag rondkijken in onze unieke
logies en krijgt inzicht in de werking van
deze bedrijven. De moeite waard.

Voor de stoere tieners bieden we uitdagende
uitstappen met de SWAP aan. Ben je tussen 12 en 16 jaar? Kom dan met ons mee
voor een virtual reality experience, een graffiti
workshop of een potje paintballen of lasergamen. We maken ook een uitstap naar Walibi
en gaan op tweedaagse naar zee. Trommel je
vrienden op en kom mee op avontuur!

Tot dan!
Mark Vos
Burgemeester

Een zomervakantie is niet volledig zonder
speelplein, dé plek voor kinderen geboren
tussen 2006 en 2013. Ook dit jaar staan onze

animatoren te popelen om jullie elke dinsdag,
donderdag en vrijdag te plezieren met knotsgekke activiteiten.
Van 2 juli (3 juli in de kinderopvang van Bolder) tot 20 juli en van 30 juli tot 24 augustus
kunnen schoolgaande kinderen van 2,5 tot
12 jaar terecht in de kinderopvang. Een fijne
plek om samen met vrienden nieuwe spelletjes te ontdekken, te ravotten, te knutselen en
zoveel meer.

Extra aanbod
Naast het aanbod van onze gemeentelijke
diensten, zijn er nog externe organisatoren
van superleuke activiteiten. Zo kan je op
sport- of muziekkamp gaan, leren beachvolleyballen, dansen of aan yoga doen.
Ook Jonge Helden heeft opnieuw creatieve
activiteiten in petto. Je vindt het aanbod
achteraan in onze Zomeractiviteitengids. Opgelet: de inschrijvingen voor deze activiteiten
gebeuren bij de organisatoren zelf en dus
niet bij onze gemeentelijke diensten.

Waar vind ik de
Zomeractiviteitengids?
De Zomeractiviteitengids is beschikbaar op
https://www.riemst.be/nl/jeugd/actief/vakantieaanbod en werd via de scholen bedeeld
onder de leerlingen. Uiteraard kan je ook op
het gemeentehuis terecht voor een papieren
versie, mét handige planningskalender!

Hoe schrijf ik in?
De inschrijvingen voor al onze activiteiten
starten vanaf vrijdag 1 juni. Wij raden aan
om zoveel mogelijk online in te schrijven,
op die manier worden de inschrijvingen het
snelst verwerkt. Je dient dan alleen nog een
klevertje van het ziekenfonds mee te brengen bij de eerste activiteit.

Wat kost het?
Bij elke activiteit wordt de deelnameprijs vermeld, zo heb je op voorhand een idee van de
kostprijs en sta je achteraf niet voor verrassingen. Kijk op het klevertje van je mutualiteit
zeker na of je recht hebt op een sociaal tarief.
Deze prijzen staan ook bij elke activiteit omschreven.

Meer info?
Heb je nog bijkomende vragen over één van
de activiteiten? Contacteer de dienst Welzijn
via welzijn@riemst.be of tel. 012 44 03 70.

RIEMST SCOORT
GOED OP VEILIGHEID!
De dienst Data & Analyse van de provincie Limburg maakte onlangs de veiligheidscijfers van de verschillende Limburgse gemeentes bekend. Riemst scoort goed,
zowel op de algemene veiligheid, als op verkeersveiligheid.

Criminaliteitscijfers
In 2008 kende Riemst 1.042 geregistreerde
misdrijven, in 2016 waren dit er 598. Dit is
een daling van het aantal geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners van 64,46 naar
36,08. Hiermee ligt het aantal geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners in Riemst
(36,08) lager dan in de politiezone (45,69),
lager dan in Limburg (55,85) en lager dan in
het Vlaams Gewest (65,61).

Uiteraard blijven we in samenwerking met de
politie inzetten op het bestrijden van criminaliteit. Zo hebben we de strijd tegen woninginbraken opgevoerd door het oprichten van
een WhatsApp buurtpreventienetwerk. De
borden langs de weg zijn je zeker al opgevallen. Ook de ANPR-camera’s op de grenswegen hebben hun diensten al bewezen, niet
alleen in het tegengaan van woninginbraken,
maar ook bij het ontmoedigen van drugstoeristen.

STEMMEN ALS NIET-BELG
BIJ DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Als burger van vreemde origine die in België verblijft kan je, mits je voldoet aan de
voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht, je inschrijven als kiezer voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Deze vinden plaats op zondag 14 oktober 2018.

Wie mag stemmen?
Je woont in Riemst, je bent geen Belg én je
bent:
1. minstens 18 jaar op 14 oktober 2018;
2. uiterlijk op 1 augustus 2018 ingeschreven
in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
3. niet geschorst of uitgesloten van het kiesrecht op 14 oktober 2018;
Heb je bovendien de nationaliteit van een
land buiten de Europese Unie? Dan is er
nog een extra voorwaarde:
4. je verblijft op het ogenblik van de indiening
van de aanvraag gedurende 5 jaar onafgebroken in België (en hebt een wettelijke
verblijfstitel die dit bewijst).

tekend schrijven geïnformeerd over de al dan
niet bevestiging van je inschrijving. Vanaf je
inschrijving, ben je verplicht om te gaan stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.
Merk op dat wie zich reeds heeft ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van
2012 of eerder, automatisch ook voor de verkiezingen van 2018 geregistreerd staat. Wens
je niet langer deel te nemen aan de verkiezingen, dan moet je schriftelijk afstand doen
van jouw hoedanigheid als kiezer en dit vóór
1 augustus.

Wens je bovenstaande informatie
na te lezen in een andere taal?
Surf naar http://www.ikstemook.be.

Hoe schrijf je in op de kiezerslijst?

Meer info?

Het inschrijvingsformulier kan je bij de dienst
Bevolking verkrijgen of downloaden via www.
riemst.be. Geef het inschrijvingsformulier uiterlijk 31 juli ingevuld en ondertekend af aan
de dienst bevolking. Je wordt via een aange-

Dienst bevolking, Maastrichtersteenweg 2b,
3770 Riemst
Tel. 012 44 03 11
bevolking@riemst.be
www.vlaanderenkiest.be

Verkeersveiligheid
In Riemst daalde het aantal verkeersongevallen per 1.000 inwoners tussen 2009 en 2016
van 2,64 naar 1,87. Het aantal verkeersongevallen per 1.000 inwoners in Riemst (1,87)
ligt hiermee lager dan in de politiezone (2,50),
lager dan in Limburg (3,57) en lager dan in het
Vlaams Gewest (3,85).

WAT TE DOEN IN JUNI

Elk ongeval blijft er één te veel. Daarom blijft
verkeersveiligheid een topprioriteit in onze
gemeente. Door een constante evaluatie
worden er verbeteringen uitgevoerd, met oog
voor minder mobiele mensen én met extra
aandacht voor de schoolomgevingen.

Jouw evenement hier ook zien verschijnen? Geef je activiteit tijdig in via www.
uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 29 juni,
evenementen dienen vóór maandag 4 juni ingevoerd te zijn in de UiT-

500 VLEERMUIZEN MEER
DAN VORIG JAAR IN
MERGELGROEVEN RIEMST

databank. Meer info op www.riemst.be.

ROCK VLIJTINGEN
Locatie: Festivalterrein ’t Schuurke, Jodenstraat
Organisatie: Oudleiding Chiro Vlijtingen
Contactpersoon: Ronald Jeurissen –
jeurissenronald@gmail.com – tel. 0496 79
01 57

Afgelopen winter werden door de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt maar
liefst 3997 vleermuizen geteld in de mergelgroeven van Riemst. Dat zijn er 500 meer
dan vorig jaar. Er werden 10 verschillende soorten onderscheiden.
De mergelgroeven in Riemst zijn één van de
voornaamste overwinteringsplaatsen voor
vleermuizen in West-Europa en hebben daarnaast ook een cultuurhistorische waarde. De
groeves zijn ook afgebakend als habitatrichtlijngebied voor vleermuizen. De gemeente
Riemst draagt dan ook graag bij aan de bescherming van de vleermuizen die er overwinteren. Zo maakten ze in het Life-project
BatAction afspraken met de verschillende
gebruikers van de groeves, om actief mee te
werken aan een internationale bescherming
van vleermuizen. BatAction is een door Europa gesubsidieerd project.
Eén van de acties is het plaatsen van vleermuisvriendelijke toegangen tot de groeves.
Met de steun van het Agentschap Natuur en
Bos werden aan vier ingangen van de mergelgroeven rond de Roosburg en de Lacroixberg in Zichen-Zussen-Bolder hekken ge-

plaatst. Die hekken hebben horizontale spijlen
met een tussenafstand die ruim genoeg is
om vleermuizen op een eenvoudige manier
de mergelgroeven te laten in- en uitvliegen.
Hierdoor hebben meer vleermuizen, alsook
meer verschillende soorten, kunnen genieten
van een rustige winterslaap. Onlangs werd er
nog een hek geplaatst aan de toegang van
het Koegat.
De meest voorkomende soorten in de mergelgroeven zijn de Baardvleermuis en de
Franjestaart. Daarnaast vonden ze ook unieke soorten terug. Zo komen de Bechstein’s
vleermuis en de Vale vleermuis enkel voor in
de mergelgroeven.

ZATERDAG 2/06 | VAN 11U00
TOT 16U00
ARCHEOLOGIEDAG
Locatie: Plateau van Caestert, Kanne
Organisatie: IOED Oost-Haspengouw &
Voeren
Contactpersoon: Tim Vanderbeken – tim@
ioedoost.be

ZATERDAG 2/06 EN ZONDAG
3/06
15/04 10-MEI HERDENKING KANNE

Bijna 40% van de getelde overwinterende
vleermuizen in Vlaanderen vind je terug in de
mergelgroeven. Dat maakt van onze mergelgroeven een toplocatie voor de vleermuizen,
niet alleen in Vlaanderen maar ook in Europa!

GEFLITST

TOERISME

OPEN LOGIESDAG OP
ZONDAG 24 JUNI

Meer info of cijfers? Surf naar limburg.incijfers.be.

DE BOEKERIJ

In september pakt het Provinciaal Volwassenenonderwijs uit met een vernieuwd
cursusaanbod. Er staan weer tal van nieuwigheden op het programma en je kan je
daarvoor nu al inschrijven!

STUDEREN
IN DE BIB
Samen studeren is populair in Vlaanderen. Ben jij een student die een rustige leerplek zoekt om samen te blokken? Dan ben je van harte welkom in
De Boekerij. Tijdens de openingsuren
kan je in de exporuimte en de leeszaal
je hersens kraken en achter je cursus
kruipen.
Elke student heeft een favoriete leerplek. De
één studeert graag luidop op zijn kamer, de
ander zet zich liever aan de keukentafel. Ook
de bibliotheek is een populaire leerplek. En
daar zijn verschillende redenen voor.
• In de bibliotheek is er rust. Zo kan je ongestoord studeren. Laat je inspireren door de
aangename werksfeer die tussen de boeken hangt.
• Wil je nog een kopie maken van de notities
van je klasgenoten? Of wil je gebruik maken van het internet? Doorpluis je op het
laatste moment graag boeken om meer

VERNIEUWD AANBOD
VOLWASSENENONDERWIJS:
SCHRIJF JE NU IN!

informatie te vinden? In de bibliotheek
kan het allemaal.
• Voldoende drinken is zeer belangrijk.
Voor een verfrissend glas water zorgt
de bibliotheek.
• Alleen is maar alleen, ook als je moet
studeren. In de bibliotheek is er ruimte genoeg om samen te studeren. Dit
heeft veel voordelen. Samen studeren
is goed voor de motivatie. Anderen flink
zien blokken helpt jou om dat hoofdstuk toch nog te verteren. Bovendien is
er minder afleiding. Je zal minder snel
je smartphone nemen om facebook te
checken. Samen studeren is ook zeer
nuttig om uitstelgedrag tegen te gaan.
En het is gezelliger!
Wij wensen blokkend Riemst alvast veel
succes, you’ve got this!

Kies een cursus die bij je past

Praktisch

Ontdek stap voor stap je familieverleden in
historische documenten en hedendaagse
databanken in de cursus ‘Je eigen stamboom maken’. Zoek je een manier om een
digitaal verhaal samen te stellen? Ontdek de
mogelijkheden tijdens de cursus ‘Digital Storytelling’. Denk je vaak ‘Help, mijn computer
doet vreemd?’, dan is de cursus ‘Beginners
op PC’ wellicht iets voor jou. Of wat dacht je
van ‘Fotograferen met je smartphone/iPhone’ als voorbereiding op het echte werk?

De nieuwe lessen starten in de eerste week
van september. Inschrijven kan via centrumleider Erik Coenegrachts of op het secretariaat van PCVO Voeren tijdens schooldagen
van maandag tot en met donderdag tussen
16.00 u. en 21.00 u. Je kan ook inschrijven
via www.online-inschrijvingpcvovoeren.be.

Een cursus ‘iPad & iPhone’, een lessenreeks
‘Android tablets & smartphones’, ‘Photoshop’, ‘Word’ of ‘Excel’ blijven tot de mogelijkheden behoren. Gezellig samen iets doen
met je foto’s zoals fotoalbums samenstellen,
kaarten maken,… Het kan allemaal.
Het volledige aanbod vind je op www.pcvovoeren.be.

18/04 BUITENSPEELDAG

Heb je altijd al willen weten hoe het er aan toe gaat in een logiesbedrijf? Ben je nieuwsgierig naar hoe de logies van Riemst er vanbinnen uitzien? Voor één keer zetten ze de
deuren open en krijg je de kans om een kijkje te nemen op onze unieke toeristische
locaties.
Je leert de logiesbedrijven kennen en krijgt
meer toelichting over alle aspecten die bij de
uitbating van zo’n bedrijf komen kijken. Daarnaast ontdek je wat het toerisme betekent
voor onze gemeente.

Welke bedrijven kan je
bezichtigen?
• Hotelhoeve De Zwarte Stok – Millen
• B&B/vakantiewoning De Oude Winning –
Herderen
• B&B 4 Seasons – Zussen
• B&B Im’s en Wim’s – Vroenhoven
• Belle Vue Vakantieappartement – Genoelselderen

•
•
•
•
•

VROENHOVEN KLEINE KERMIS
Locatie: plein Pastoor Counestraat

Vakantiewoning Villa ZussEnzo – Zussen
Vakantiewoning Visie57 - Riemst
Vakantiewoning De Barrier – Millen
Vakantiewoning Susserdel – Kanne
B&B De Smokkelmolen – Kanne (enkel demonstratie van de graanmolen)

DEELNEMENDE HANDELAARS TOMBOLA-ACTIE ‘DENK, EET, KOOP LOKAAL’

ZATERDAG 9/06 | 08U00
RECREATIEVE FIETSTOCHT “RONDOM DE VOERSTREEK”
Vertrek: Sporthal Op ’t Reeck, Reeckervelt
3
Afstand: 115 km
Organisatie: De Doortrappers Riemst –
r.muermans@skynet.be – tel. 012 45 31 19

ZATERDAG 9/06 | 10U00
BOP-WEDSTRIJD VOOR DUITSE HERDERSHONDEN
Locatie: Hondenclub Genoelselderen,
Sint-Maartenstraat
Organisatie: hondenclub Kg 40 Riemst
vzw
Contactpersoon: Servais Coenegrachts
– servais.coenegrachts@telenet.be – tel.
0479 84 99 66

ZATERDAG 9/06, ZONDAG
10/06 | 06U30

ZONDAG 3/06 | 14U00

MILLEN KLEINE KERMIS
Locatie: Trinellestraat

KANNE KLEINE KERMIS
Locatie: Statieplein

ZONDAG 10/06 | 14U00

ZONDAG 3/06 | 14U00

LAFELT KERMIS
Locatie: Iers-Kruisstraat

GENOELSELDEREN KLEINE KERMIS
Locatie: Dorpsplein Sint-Maartenshof

ZONDAG 3/06 | 14U00
GELEIDE DORPSWANDELING KANNE
Op de eerste zondag van de maand, van
mei tot oktober kan je genieten van een
geleide dorpswandeling in Kanne
Vertrek: Statieplein, Kanne
Afstand: 4 km
Deelnameprijs: 2,5 euro
Organisatie: dienst Toerisme – toerisme@
riemst.be – tel. 012 44 03 75

20/04 VIERDE LEERJAAR GBS DE KLINKER TIJDENS
ZWERFVUILACTIE STRAAT.NET

BENEFIET JESSIE’S VRIENDEN
Voetbalwedstrijden en barbecue ten
voordele van het internaat De Dageraad
Kortessem
Locatie: Sporthal “Hirtheren” Herderen,
Sint-Jansstraat 8c
Organisatie: Jessie’s Vrienden
Contactpersoon: Pascal Vandewiele –
pascal.vandewiele@telenet.be – gsm 0473
37 26 73

ZONDAG 10/06 | 14U00

ZONDAG 3/06 | 14U00

Meer info?

ZATERDAG 9/06 | 17U00

VAL-MEER KLEINE KERMIS
Locatie: Kerkplein Val-Meer, Bampstraat

HEUKELOM GROTE KERMIS
Locatie: Heukelom-Dorp

Op donderdag 21 juni van 19.00 u. tot 21.00
u. kan je kennismaken met het opleidingsaanbod van PCVO Voeren in Dienstencentrum De Linde. De leerkrachten zijn aanwezig
om al je vragen te beantwoorden.

AVONDWANDELING VELDWEZELT
Vertrek: Kanaalbrug naar Maastricht
Veldwezelt
Afstand: 6 à 7 km
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren-Riemst
Contactpersoon: Luyck Marc 012 455767
of marc.luyck1@gmail.com

ZONDAG 3/06 | 14U00

VLIJTINGEN KLEINE KERMIS
Locatie: Mheerplein Vlijtingen

De logiesbedrijven verwelkomen je graag op
zondag 24 juni tussen 14.00 u. en 17.00 u.
Iedereen is van harte welkom, vooraf inschrijven is niet nodig. Tot dan!

DINSDAG 5/06 | 18U30

SPORTIEVE WANDELING IVOZ-RAMET
Vertrek: Home Honnay, Avenue Théodule
Gonda
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren-Riemst
Contactpersoon: Roger Stassen – tel.
012 23 02 85 (na 19.00 u.) of Luyck Marc
marc.luyck1@gmail.com

ZONDAG 3/06 | 14U00

Praktisch

Meer info? Dienst Toerisme – toerisme@
riemst.be – tel. 012 44 03 75.

OPENKERKENDAG
Organisatie: gemeente Riemst i.s.m. Kerkfabrieken Riemst
Sint-Genovevakerk, Misweg, Zussen:
open kerk, vrij bezoek van 10.00 u. tot
18.00 u. op zondag 3/06
Contactpersoon: Leopold Reggers – gsm.
0499 76 58 77 – leopold.reggers@telenet.
be
Sint-Stefanuskerk, Sint-Stefanusstraat
1, Millen: open kerk, vrij bezoek van 10.00
u. tot 18.00 u. op zondag 3/06
Sint-Pieter en Laurentiuskerk, Kerkstraat 45, Zichen-Zussen-Bolder: vrij
bezoek met verschillende activiteiten van
12.00 u. tot 17.00 u. op zondag 3/06.
Meer info op www.openkerken.be.
Heilig Grafkapel, Muizenberg 10, Kanne:
open kerk, vrij bezoek van 9.00 u. tot
18.00 u. op zaterdag 2/06 en zondag
3/06.

ZONDAG 3/06 | 14U00

Kom langs op onze open avond:
donderdag 21 juni!

Dienstencentrum De Linde
Paenhuisstraat 11, Riemst
Maandag tot donderdag van 9.00 u. tot
12.00 u.
Tel. 012 21 46 98
dienstencentrum@riemst.be

VRIJDAG 1/06, ZATERDAG
2/06 | 20U00

31/03 PAASEIERENRAAP

DINSDAG 12/06 | VAN 14U00
TOT 17U00
MET EEN BEGIJNTJE OP STAP
Ludieke rondleiding in het begijnhof in
Tongeren
Vertrek: Statieplein, Kanne
Organisatie: Okra / Trefpunt Kanne
Contactpersoon: Marlou Jacobs – jacobs.
marlou@skynet.be – tel. 012 45 49 55

WOENSDAG 13/06 | 19U30
INFOAVOND PESTICIDENVRIJ TUINONDERHOUD
Spreker: Jelle Van den Berghe van het
Centrum Duurzaam Groen
Locatie: De Kimpel Bilzen (kleine zaal),
Eikenlaan 25, Bilzen
Organisatie: Milieuraden Bilzen en Riemst
Contactpersoon: dienst Milieu – milieu@
riemst.be – tel. 012 44 03 40

