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OEKRAÏNE

OPWAARDERING BEGRAAFPLAATSEN

We kunnen ons als Riemstenaar niet inbeelden hoe het 
voelt om een oorlogssituatie mee te maken of op de vlucht 
te moeten gaan. Toen begin maart een bus met Oekraïense 
oorlogsvluchtelingen aankwam in Val-Meer, ontstond 
een hartverwarmende golf van solidariteit. In sneltempo 
werd Zaal De Bond voorbereid om hen te ontvangen: 50 
opgemaakte matrassen, verzorgingspakketten, een hoek 
met speelgoed, sanitaire voorzieningen en catering. Na 
de lancering van de huisvestingsactie #PlekVrij boden 35 
Riemstse gezinnen zich spontaan aan om vluchtelingen 
uit Oekraïne op te vangen. Zelfs nog voor de eerste 
Oekraïners in Riemst aankwamen, werd in samenwerking 
met Haspenvoud International een inzameling van 
hulpgoederen op poten gezet.

Begin september startte een meerjarig project om 
onze begraafplaatsen op te waarderen tot groene 
parkbegraafplaatsen. De eerste stap hierin is het 
inventariseren en actualiseren van de concessies 
die op de graven rusten. Daarom staan sinds sep-
tember aanplakbordjes bij alle graven van ouder 
dan 50 jaar (voor 1972) waarvan de concessie ver-
lopen is of waarvan geen concessiegegevens be-
schikbaar zijn.

Alle inwoners van Riemst ontvingen half sep-
tember een informatiebrief rond dit project. Via 
de 37Zeventig geven we geregeld updates.

Alle informatie over dit project is ook nog eens 
terug te vinden op onze website op  
www.riemst.be/begraafplaatsen.

Onthaalklas & zomerschool

De Oekraïense kinderen die in Riemst verbleven, kregen 
gedurende bepaalde uren les in een aparte onthaalklas om 
volop in te zetten op taalintegratie. De focus van de klas 
ligt namelijk op het leren van de Nederlandse taal. Tijdens 
de zomervakantie was er ook een zomerschool om de 
Oekraïense kinderen helemaal klaar te stomen voor de start 
van het schooljaar 2022-2023.

VOORWOORD
In dit jaaroverzicht blikken we terug op een jaar 
vol nieuwe uitdagingen. De oorlog aan de rand van 
Europa had naast het menselijke leed een impact 
op onze energie- en voedselmarkten. Samen met 
de gemeentelijke administratie hebben we ons 
ingezet om elke Riemstenaar zo goed mogelijk te 
ondersteunen en met z’n allen toonden we ons 
warme hart bij de opvang van Oekraïners in onze 
gemeente.
Ook voor 2023 hebben we heel wat in petto. Het komende jaar investeren 
we  8,4 miljoen in onze gemeente. Het energieplan wordt één van de 
grootste projecten in Riemst. 
Om onze gemeente klimaatrobuuster te maken zal elke Riemstenaar een 
boom mogen planten en vernieuwen we stelselmatig het gemeentelijk 
wagenpark met milieuvriendelijke voertuigen.
Samen maken we onze gemeente klaar voor de toekomst en die van 
onze kinderen. Om de veiligheid aan de schoolomgevingen te verhogen 
investeren we in totaal 120.000 euro.
2023 wordt een jaar van samenwerken en solidair verder bouwen aan 
onze mooie gemeente én aan het welbevinden van de Riemstenaar. Nu 
blikken we even terug op de hoogtepunten van 2022. Veel leesplezier!

Mark Vos
Burgemeester
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https://youtu.be/LlB_P-sDWW0


VISÉSTEENWEG

In februari sloot de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met het Agent-
schap Wegen en Verkeer (AWV) en Fluvius voor de verdere herinrichting van 
de Visésteenweg. Bij de eerstvolgende fase wordt de Visésteenweg tussen de 
schoolomgeving en de Toekomststraat over een lengte van ongeveer 270 meter 
aangepakt. De laatste fase gaat om een traject van 2.750 meter doorheen heel 
Zichen-Zussen-Bolder tot aan de Waalse grens. 

Tijdens de Week van de Mobiliteit beloonden we kinderen die met de fiets naar 
school kwamen. Alle scholen ontvingen fietsplaatjes met een opdruk van de 

steppende jeugdmascotte Riki. Wie met de fiets kwam kreeg een fietsplaatje. Aan de scholen 
hingen banners om bestuurders bewust te maken van de start van het schooljaar. We bedanken 
iedereen die met de fiets kwam en iedereen die zich veilig in het verkeer begaf!

De Burgemeester Marresbaan (Lafelt) en de Visésteenweg 
(Riemst en Bolder) zijn sinds dit jaar uitgerust met een beter 
zichtbare oversteekplaats. Dit schooljaar werden zowel aan de 
school van Membruggen als die van Vroenhoven schoolstraten 
ingericht als proefproject. Op schooldagen sluiten de school-
straten voor gemotoriseerd vervoer bij het begin en einde van 
de schooldag.

TOEKOMSTMUZIEK?
De Mobiliteitsdienst bezocht tijdens de zomervakantie elke 
schoolomgeving van Riemst. Eind november werd een subsi-
diedossier ingediend om in elke schoolomgeving van Riemst 
laagdrempelige aanpassingen te doen ten voordele van de ver-
keersveiligheid.

SCHOOLSTRATEN & 
OVERSTEEKPLAATSEN

WINKEL OP WIELEN

BUURTANALYSES & ACTIEGROEPEN

3.720 EURO VOOR VOEDSELBANK

Op donderdag 24 maart ging de Sociale Kruidenier van start in Membrug-
gen. De Sociale Kruidenier is een pop-upwinkel waar financieel kwetsbare 
inwoners inkopen kunnen doen aan zeer scherpe prijzen. Het is een piloot-
project in samenwerking met VZW DEPOT Margo. Het moment wordt ook 
aangegrepen om in gesprek te gaan met kwetsbare inwoners en te polsen 
naar eventuele ondersteuning die ze kunnen gebruiken. Ondertussen von-
den 100 gezinnen hun weg naar de Winkel op Wielen.

Riemst zet sterk in op zorgzame buurten en kwalitatieve 
woonkernen. In Heukelom, Vroenhoven, Membruggen 
en Genoelselderen ontvingen inwoners dit jaar de terug-
koppeling van een buurtanalyse. Op hetzelfde moment 
gingen hier werkgroepen van start waarin alle inwoners 

hun steentje kunnen bijdragen aan een nog leukere 
buurt. Het project in Vroenhoven krijgt in het kader van 
‘Zorgzame Buurten’ een subsidie van de Vlaamse over-
heid. 

Ook op de buurtapp Hoplr werd meer ingezet. Momen-
teel gebruiken 1.409 Riemstse gezinnen de app. Dat is 
22,2 procent van alle gezinnen in onze gemeente.

In 2022 nam de gemeente de Vredesvlam in Vroenhoven over. Dit gebeurde op vraag van de eigenaars 
van de vzw die de Vredesvlam voordien beheerden en onderhielden. In september werd het restbedrag 
op de rekening van de vzw aan de voedselbank geschonken. Een mooie daad waar Riemstenaren in 
armoede iets aan hebben. Met de bijdrage van maar liefst 3.720 euro werden extra kosten bij de school-
opstart van de 57 kinderen die gebruik maken van de voedselbank bekostigd.

KLIMAAT EN ENERGIE

SOCIALE ZAKEN & DORPENBELEID

ENERGIEVRAAGSTUK
Om een antwoord te bieden op energievragen van 
inwoners organiseerden de dienst Omgeving en het 
Sociaal Huis een energiebeurs. Verschillende standjes 
en enkele sprekers informeerden de bezoekers onder 
andere over energiebesparing en bestaande subsidies. 
Ook in 2023 zal het energievraagstuk een belangrijk 
item zijn voor het gemeentebestuur. 

SAMEN TEGEN ZWERFVUIL
Van mei tot en met oktober huurde de gemeente een 
zwerfvuilcamera. Deze werd strategisch ingezet op zo-
genaamde hotspots. Het doel is sluikstorters afschrik-
ken, maar ook om ze op heterdaad te betrappen. Ook 
verschillende inwoners en de scholen zetten zich in te-
gen zwerfvuil. Tijdens enkele actiedagen verzamelden 
340 schoolleerlingen en 144 leden van 11 verenigingen 
zwerfvuil. In totaal legden zij maar liefst 260 kilometer af.

BEGRAZING
Wie regelmatig in Kanne komt heeft sinds dit jaar een 
goede kans om de kudde grazende Mergellandscha-
pen tegen te komen. Het project Re-connected Mergel-
landscha(a)p van Natuurpunt laat de schapen onder 
begeleiding van een herder wandelen en grazen tus-
sen Riemst en Voeren. Op die manier vormen ze een 
verbinding tussen de natuur en de landschappen van 
beide gemeentes.

DUURZAME HELDEN
Tijdens de Week van de Duurzaamheid verkozen we 
de Duurzame Helden van de gemeente Riemst. De 
winnaar? Kringwinkel Reset! De Mooimakers, de gra-
zende mergellandschapen in Kanne en de Riki Ran-
gers (ex aequo tussen die laatste twee) vervolledigen 
het podium.

WEEK VAN  
DE MOBILITEIT

MOBILITEIT & WERKEN VRIJE TIJD
TOER DOOR RIEMST PINKSTERMARKT

DORPSRESTAURANTS

SPORT & SPEL

CULTUUR OP TOPNIVEAU: VERA

ONDERGRONDSE FILMSET

Bij de start van het toeristisch seizoen werd de fietsapp Toer 
Door Riemst gelanceerd. De Toer door Riemst doe je met be-
hulp van een nieuwe app. Volg de route (42 kilometer), scan 
onderweg de QR-codes op de borden en  ontdek zo de mooi-

ste plekjes en meest spraakmakende verhalen van Riemst al fietsend. Welke ver-
halen precies? Denk bijvoorbeeld aan de Onthoudersbond in Membruggen, het 
historisch belang van de Sieberg in Herderen of de vergeten oorlogsweesjes uit 
Val-Meer. Je leert ongetwijfeld bij over het verleden van je eigen gemeente.

Met zo’n 350 kramen is de Pinkster-
markt in Kanne de grootste Limbur-
se rommelmarkt. Nieuw dit jaar: het 
epicentrum van de Pinkstermarkt be-
vond zich bij zaal Onder De Kerk en de 
straten rond de kerk.

Op dinsdag 1 maart heropenden de 
dorpsrestaurants na enkele verplich-
te pauzes. In onze dorpsrestaurants 
kunnen   (en alle andere Riemstena-
ren) voor een democratische prijs 
lunchen en elkaar ontmoeten. Het or-
ganiseren van de dorpsrestaurants is 
alleen maar mogelijk dankzij de inzet 
van verschillende vrijwilligers: 18 in 
Kanne, 9 in Vlijtingen en 15 in Riemst.

Onze vrijetijdsdiensten geven steeds het beste van zichzelf om sportieve of speelse 
evenementen in elkaar te boksen. Enkele leuke cijfers:

 Winterjogging in Vlijtingen – 180 deelnemers
 Lentejogging in Val-Meer – 130 deelnemers  
 Zomerjogging in Kanne – 150 deelnemers
 Herfstjogging in Genoelselderen – 250 deelnemers
 Buitenspeeldag in Riemst – 500 kinderen 

Ook op school wordt sporten gestimuleerd. Denk aan de Riki Run voor alle lagere 
scholen en de fitheidstesten voor alle kinderen uit het 2e, 4e en 6e leerjaar. 

De herdenking van de 275ste verjaar-
dag van de Slag van Lafelt mocht 
niet zomaar passeren. Het Riemstse 
theatergezelschap Theater Ozzy knut-
selde een geweldige voorstelling in el-
kaar: Vera, verdwaald op de Slag van 
Lafelt. Het stuk gaat over het woelige 
verleden van de Slag van Lafelt, maar 
is ook een diepgaander stuk over de 
dunne grens tussen juist en fout of 
waarheid en leugen. Al snel werden 
enkele extra opvoeringen ingepland. 
Tijdens de voorstellingen verscheen 
op de kerktoren van Herderen een 
unieke videomapping, ontworpen 
door Riemstenaar Bart Winckers. 

De toeristische gids van Riemst kreeg afgelopen jaar 
een facelift. De inwoners van Riemst zijn onze eerste 
ambassadeurs en dat vind je ook terug in de gids. Op 
enkele pagina’s geven inwoners een quote over hun ge-

meente. Ook online roepen we inwoners op om ambassadeur te zijn. De 
toeristische dienst volg je op Instagram via @visitriemst.

De Grotten van Kanne zijn een populaire locatie voor 
opnames van films en series. Ook dit jaar streek Studio 100 
neer in Kanne. Voor de opnames van een aflevering van de 

Ketnetreeks GameKeepers werden enkele mergelgangen ondergedompeld in 
de wereld van mysterieuze tempels. 

TOERISTISCHE GIDS 
& INSTAGRAM

BEGRAFENIS BILL GARDINER
Op 12 augustus werd onze Australi-
sche ereburger Bill Gardiner begraven 
in Kanne. Bill overleed al in maart 
2020 in Melbourne (Australië), maar 
kon door coronamaaregelen pas afge-
lopen jaar in Kanne begraven worden. 
Bill Gardiner was de partner van Jac-
qui Norcross, wiens vader Samuel in 
1941 sneuvelde in Kanne. Nog steeds 
wordt de crash van de bommenwer-
per waarmee Samuel Norcross vloog 
jaarlijks herdacht op de Tiendeberg.

JAAP VAN RENNESPLEIN

Dat onze ereburger Jaap Van Rennes een eigen plein zou krijgen, 
wist we al langer, maar op 19 juni 2022 werd het nieuwe dorpsplein 
van Genoelselderen ook officieel ingehuldigd. Ook de Hesbania- 
straat werd officieel geopend.

https://youtu.be/Avzp77d1pZI
https://youtu.be/NYrHhlB06nQ
https://youtu.be/_h5QMyue_xI
https://youtu.be/mRQVuufSraw
https://youtu.be/j-qRhrdwQ3s
https://youtu.be/24r7K1NmHPI


KINDVRIENDELIJKE GEMEENTE
KIJK, IK FIETS!

DE BOEKERIJ

ROEFELDAG

FEESTELIJK GEOPEND: SPEELPLEIN MILLEN

Weg met hulpwieltjes! De dienst Jeugd organiseerde in 
april een workshop voor kleuters die klaar zijn om zonder 
hulpwieltjes te fietsen. Op een voormiddag tijd was de klus 
geklaard. Een bende jonge Riemstenaren kan nu, onder 
begeleiding, met de fiets naar school. In totaal schreven 45 
kleuters zich in.

Een van de drukst bezochte locaties van onze gemeente is De Boekerij. Dit jaar maakten 
1.999 leden en 1.077 Riemstse leerlingen gebruik van onze gemeentelijke bibliotheek. 
Samen waren deze leden goed voor 85.552 uitleningen en verlengingen. Kers op de boe-
kentaart was de verwendag in oktober: 380 bezoekers genoten van een VR-rollercoaster 
of een gratis stuk pizza.Tijdens de eerste Roefeldag konden kinderen van het 4de tot 

en met het 6de leerjaar een handje toesteken bij verschillen-
de bedrijven en organisaties in Riemst. Ook de communi-
catiedienst, die dit jaaroverzicht maakt, nam een team van 
reporters mee op pad. Marie en Majka namen interviews af 
en maakten foto’s voor de sociale media van de gemeente.

De Jeugddienst blikt terug op een 
zomer vol spetterende activitei-
ten en een gezonde portie fruit! 
Enkele cijfers: 

   Aan de 22 activiteiten voor kinderen van 6 tot 12 
jaar namen 620 kinderen deel.

   Voor de 12 activiteiten voor kinderen van 12 tot 
16 jaar schreven 187 kinderen zich in.

   Tijdens de 20 dagen speelpleinwerking waren er 
2.714 kinderen aanwezig. Goed voor een gemid-
delde van 151 per dag.

  In totaal bestelde de Jeugddienst 895 stukken 
fruit. Elke dinsdag werd er samen een gezond 
tussendoortje gegeten.

  Maar liefst 28 jobstudenten en 14 vrijwilligers 
hielpen mee om de zomeractiviteiten in goede 
banen te leiden. 

  Plezier is natuurlijk niet in cijfers uit de drukken. 
Het aantal blije gezichten gedurende de zomer-
maanden was ontelbaar.

In aanwezigheid van zo’n 200 Riemstenaren onder wie 50 kinderen werd het nieuwe speelplein van Millen en 
Elst officieel geopend. De openbare plek achter Hoeve Henrotte kreeg een metamorfose tot speel- en ont-
moetingsplek tussen de bomen. Het resultaat: 16 speeltoestellen voor verschillende leeftijdscategorieën zor-
gen voor massa’s speelplezier. De blikvangers zijn een klimparcours, balanceerparcours en een kabelbaan. De 
picknicktafel is aangepast voor rolstoelgebruikers.

Een tiental jonge Riemstenaren kreeg in het voorjaar de titel ‘Riki Ranger’. De Riki Rangers zijn 
kinderen tussen 6 en 12 jaar. Ze helpen de gemeente met de ‘bewaking’ van de pleintjes, het 
melden van eventuele gebreken, vandalisme of zwerfvuil en proberen het pleintje proper te 
houden. Ze zijn als het ware de ‘ogen en oren’ van hun speelplein en briefen de Jeugddienst in-
dien nodig. Tijdens de inhuldiging in de raadzaal van het gemeentehuis kregen de Riki Rangers 
een grijper, vuilniszakken, een fluohesje, handschoenen, een pen en een badge. 

RIKI RANGERS

ZOMERACTIVI- 
TEITEN IN CIJFERS

https://youtu.be/7WRW-NHFloQ
https://youtu.be/LCOCVS1TR9U
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