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Beste Riemstenaren,Beste Riemstenaren,

U leest een aangepaste versie van ons maan-U leest een aangepaste versie van ons maan-
delijks infoblad. Een groot deel van de gedelijks infoblad. Een groot deel van de ge--
plande inhoud was niet meer actueel door de plande inhoud was niet meer actueel door de 
coronacrisis. Daarom proberen we u in deze coronacrisis. Daarom proberen we u in deze 
situatie te voorzien van informatie omtrent de situatie te voorzien van informatie omtrent de 
bestrijding en de maatregelen. Deze moeilij-bestrijding en de maatregelen. Deze moeilij-
ke tijden vragen een bijzondere inzet van alle ke tijden vragen een bijzondere inzet van alle 
mensen. We bevinden ons inmiddels al meer mensen. We bevinden ons inmiddels al meer 
dan drie weken in een smart-lockdown. Ons dan drie weken in een smart-lockdown. Ons 
dagelijks leven is ernstig beperkt. De vrijhedagelijks leven is ernstig beperkt. De vrijhe--
den die wij als zo vanzelfsprekend ervaren, den die wij als zo vanzelfsprekend ervaren, 
zijn plotseling niet meer zo vanzelfsprekend. zijn plotseling niet meer zo vanzelfsprekend. 
En toch valt me iets op: de positiviteit waarEn toch valt me iets op: de positiviteit waar--
mee het overgrote deel van u deze situatie mee het overgrote deel van u deze situatie 
accepteert. De grote discipline om alleen bui-accepteert. De grote discipline om alleen bui-
ten te komen als het echt noodzakelijk is en ten te komen als het echt noodzakelijk is en 
vervolgens ook het houden van die 1,5 meter vervolgens ook het houden van die 1,5 meter 
afstand. Het is absoluut niet gemakkelijk.afstand. Het is absoluut niet gemakkelijk.

Wat ook heel positief is: via RiemstHelpt.be Wat ook heel positief is: via RiemstHelpt.be 
hebben zich al ruim 100 vrijwilligers aangehebben zich al ruim 100 vrijwilligers aange--
meld. Mensen uit al onze kerkdorpen die zich meld. Mensen uit al onze kerkdorpen die zich 
bereid hebben verklaard anderen te willen bereid hebben verklaard anderen te willen 
helpen met boodschappen, vervoer, verzorhelpen met boodschappen, vervoer, verzor--
ging van huisdieren en alles wat ook maar noging van huisdieren en alles wat ook maar no--
dig mocht zijn. dig mocht zijn. 

Ruim twee weken geleden ontstond er een Ruim twee weken geleden ontstond er een 
situatie die velen van ons zich helemaal niet situatie die velen van ons zich helemaal niet 
meer voor de geest kunnen halen; gesloten meer voor de geest kunnen halen; gesloten 
grenzen en grenscontroles. Een beeld uit een grenzen en grenscontroles. Een beeld uit een 
ver verleden. Om ervoor te zorgen dat de rever verleden. Om ervoor te zorgen dat de re--
gels die de federale overheid hee� ingesteld gels die de federale overheid hee� ingesteld 
nageleefd worden, konden we niet anders dan nageleefd worden, konden we niet anders dan 
de grenzen op slot doen en slechts één doorde grenzen op slot doen en slechts één door--
gang in onze gemeente gecontroleerd open gang in onze gemeente gecontroleerd open 
laten. Het is voor uw en onze gezondheid. We laten. Het is voor uw en onze gezondheid. We 
zijn ons ervan bewust dat dit veelal onprettige zijn ons ervan bewust dat dit veelal onprettige 
situaties oplevert en dat het heel veel vragen situaties oplevert en dat het heel veel vragen 
hee� opgeworpen. Velen van u hebben ons hee� opgeworpen. Velen van u hebben ons 
vragen gestuurd en deze hebben we allemaal vragen gestuurd en deze hebben we allemaal 
zo goed en duidelijk mogelijk beantwoord.  zo goed en duidelijk mogelijk beantwoord.  

Wanneer er de komende tijd nieuwe maatreWanneer er de komende tijd nieuwe maatre--
gelen aangekondigd worden, een bijna niet te gelen aangekondigd worden, een bijna niet te 
vermijden scenario, bedenk dan steeds dat we vermijden scenario, bedenk dan steeds dat we 
allemaal in hetzelfde schuitje zitten. U bent allemaal in hetzelfde schuitje zitten. U bent 
goed bezig, het is een kwestie van volhouden. goed bezig, het is een kwestie van volhouden. 
Let goed op uw naasten. De beste manier om Let goed op uw naasten. De beste manier om 
het coronavirus de baas te worden, is niet het coronavirus de baas te worden, is niet 
besmet geraken. Daar kunnen we samen aan besmet geraken. Daar kunnen we samen aan 
werken. Er komen ook weer betere tijden en werken. Er komen ook weer betere tijden en 
de vreugde om straks, wanneer dit allemaal de vreugde om straks, wanneer dit allemaal 
achter de rug is, onze vrijheden weer volledig achter de rug is, onze vrijheden weer volledig 
terug te hebben, zal ongekend zijn.terug te hebben, zal ongekend zijn.

We wensen u een goede gezondheid toe.We wensen u een goede gezondheid toe.

Mark VosMark Vos
BurgemeesterBurgemeester

Sinds een aantal weken is social distancing 
één van de meest besproken onderwerpen. 
In het kort komt het er op neer dat je pro-
beert je afzijdig te houden van nauwe so- 
ciale contacten en in de praktijk betekent 
het dat je in ieder geval 1,5 meter afstand 
houdt tot anderen.

1,5 METER AFSTAND: WAAROM?
MAAR WAAROM IS DAT 
EIGENLIJK?
Wanneer je niest of hoest, dan reist het virus 
mee in de druppels die je uithoest of niest. Sta 
je te dichtbij iemand, dan kun je die druppels 
inademen en zo makkelijk geïnfecteerd raken. 
Veruit de meeste druppels vallen onder normale 
omstandigheden snel neer en dat betekent dat 
wanneer je je houdt aan die 1,5 meter afstand, 

de kans om geïnfecteerd te raken, aanzienlijk 
kleiner wordt. 

Daardoor worden er e�ectief veel minder men-
sen ziek en steken die mensen ook weer veel 
minder mensen aan. Het feit dat jij je aan die af-
stand houdt, zorgt ervoor dat honderden ande-
ren niet geïnfecteerd worden. Respecteer die af-
stand dus en spreek anderen die zich er niet aan 
houden aan. Laten we elkaar scherp houden.

Een aantal weken geleden lanceerden we 
RiemstHelpt.be. Je vindt er alles over de 
coronacrisis. Van praktische informatie tot 
een verwijzing naar alle overheidsmaatre-
gelen die werden getro�en. Naast al deze 
informatie kun je je ook aanmelden als vrij-
williger. Je kan dan door ons benaderd wor-
den om mede-Riemstenaren te helpen met 
uiteenlopende zaken. De gemeente functio-
neert hier als mediator. Je bent gratis verze-
kerd als vrijwilliger.

Ook aanmelden als vrijwilliger? Ga naar 
RiemstHelpt.be, ga naar de onderkant 
van de pagina en vul het formulier in.

Vragen over corona, de maatregelen, 
hulp nodig of behoe�e aan een gesprek?
Bel met het contactcenter:  012 440 910.
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ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

www.riemst.be

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

MARK VOS - burgemeester - CD&V

Mark.vos@riemst.be

tel. 012 44 03 02 - gsm 0476 47 72 68

Bevoegdheden: beleid - bestuur - planning en innovatie 
- communicatie - personeel - politie - brandweer 
- financiën - patrimonium - Ruimtelijke Ordening - 

wonen/huisvesting/woonbeleid - groeven - nutsvoorzieningen

Spreekuur: maandagavond van 17.00 uur tot 18.00 uur in het 
gemeentehuis. Een afspraak maken kan via tel. 012 44 03 04 of sara.
coninx@riemst.be

SCHEPENEN

ALGEMEEN DIRECTEUR 
Guido Vrijens, algemeen directeur
guido.vrijens@riemst.be
tel. 012 44 03 01

GEMEENTERAADSLEDEN
(voorzitter: Bert Cilissen)

CD&V Cilissen Bert, voorzitter Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn, bert.cilissen@riemst.be, gsm 0495 79 88 47 | Huls Anja, anja.huls@
hotmail.com, gsm 0468 12 33 64 | L’Hoëst Joël, joellhoest@hotmail.com, gsm 
0498 91 86 56 | Loyens Mieke, mieke.loyens@skynet.be, gsm 0474 72 42 57 | 
Mulleners Laura, lm141194@hotmail.com, gsm 0474 48 09 98 | Nicolaes Jean, 
jean.nicolaes@telenet.be, gsm 0497 06 01 39 | Renkens Davy, davyrenkens@
hotmail.com, gsm 0494 61 89 99 | Slangen Anja, anja.slangen@telenet.be, gsm 
0479 40 20 46
N-VA Beusen Anita, anita.beusen@pandora.be, gsm 0497 18 40 52 | Chanson Yves, 
yves.chanson@n-va.be, gsm 0475 33 62 68 | Jacobs Dirk, dirk.jacobs83@telenet.
be, gsm 0473 22 05 68 | Peumans Jan, janpeumans@gmail.com, gsm 0475 48 50 
91 | Marc Konings, marc.konings@n-va.be, gsm 0472 86 73 54
OPEN VLD Coenegrachts Steven, steven.coenegrachts@openvld.be, gsm 0477 
36 81 11 | Janssen Patrick, janssentandtechniek@hotmail.com, tel. 012 45 29 29 | 
Noelmans Jan, jan.noelmans@openvld.be, gsm 0496 79 32 16 | Smets Marie-Elise, 
boekhouding@allfreez.be, gsm 0470 02 31 04 | Stevens Ludwig, ludwig.stevens@
sterimed.be, gsm 0473 34 64 55
Vlaams Belang Lemmens Danny, lemmens1danny@gmail.com,  
gsm 0473 47 20 79

LEDEN BIJZONDER COMITÉ SOCIALE DIENST
(voorzitter: Mathieu Eycken)

CD&V Debay Miet, miet1979@yahoo.com, gsm 0496 50 64 24 | Rachelle Onclin, 
rachelle.onclin@gmail.com, gsm 0499 56 68 98 | Geelen Philippe, geelenphilippe@
gmail.com, gsm 0471 64 14 44 | Reynaerts Daniëlle, reynaerts.danielle@gmail.
com, gsm 0496 62 22 86
OPEN VLD Festjens Hilde, hilde.festjens@telenet.be, gsm 0496 52 76 74 | Mathieu 
Cleuren, mateocolores@gmail.com, gsm 0479 52 62 19
N-VA Liesens Karen, karen_liesens@hotmail.com, gsm 0473 69 49 51 | Marc 
Louwagie, marc.louwagie@n-va.be, 0472 57 48 62

GUY KERSTEN - eerste schepen - CD&V
Guy.kersten@riemst.be
gsm 0476 55 26 48
Bevoegdheden: openbare werken - begraafplaatsen 
- ruilverkavelingen - tewerkstelling - economie - 
middenstand - aankoop - dorp- en plattelandsbeleid - 
burgerzaken

CHRISTIAN BAMPS - tweede schepen - CD&V
Christian.bamps@riemst.be
gsm 0495 46 46 53
Bevoegdheden: verkeersveiligheid/mobiliteit - openbaar 
vervoer - sport - toerisme - feesten, evenementen en 
kermissen - ontwikkelingssamenwerking - Europese 
aangelegenheden

MARINA PAULY - derde schepen - CD&V
Marina.pauly@riemst.be
gsm 0475 93 90 04
Bevoegdheden: onderwijs - volwasseneneducatie - 
muziekacademie - pentagoon - kinderopvang  - gezin 
- Huis van het kind - cultuur - vrijwilligerswerking - bib - 
Culturodroom - IKZ

PETER NEVEN - vierde schepen - CD&V
Peter.neven@riemst.be
gsm 0474 52 52 81
Bevoegdheden: landbouw en tuinbouw - jeugd - leefmilieu, 
klimaat & duurzame ontwikkeling - dierenwelzijn - erfgoed - 
heemkunde - monumenten en landschappen - archeologie 
- archief

MATHIEU EYCKEN - vijfde schepen - CD&V
Mathieu.eycken@riemst.be
gsm 0479 44 22 86
Bevoegdheden: voorzitter Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst - welzijn - senioren - dienstencentrum 
De Linde en Paenhuys-site - gezondheid en preventie - 
personen met een handicap - toegankelijkheid - gelijke 
kansen - ICT - kerkbesturen

Ambulance: 112
Anonieme Alcoholisten: 03/ 239 14 15
Antigif Centrum: 070/ 245 245
Awel (kinderen- en jongerentelefoon): 102
Brandwondencentra: 02/ 268 62 00
Card Stop: 070/ 344 344
Child Focus: 116000
De Druglijn: 078/ 15 10 20

Holebifoon: 0800/ 99 533
Meldingen van (vermoeden van) geweld: 1712
Politie: 101
Rode Kruis Vlaanderen: 105
Tele-Onthaal: 106
Wachtdiensten apothekers: 0903/ 99 000
Zelfmoordpreventie: 1813

NOODNUMMERS
(alfabetisch geordend)

Op vrijdag 27 maart j.l. stonden heel 
wat muzikanten in onze gemeente 
voor hun deur het Limburgs Volks-
lied te spelen of te zingen. Deze op-
roep deden we om elkaar zo een hart 
onder de riem te steken. Aan de op-
roep werd massaal gehoor gegeven. 
Het maakt ons trots. We vroegen jul-
lie ons ook een filmpje te sturen van 
het geheel. Dat hebben we geweten. 

DE MUZIKAALSTE GEMEENTE 
VAN VLAANDEREN VERBINDT 

MONDMASKERS 
GEZOCHT

Het ziet er naar uit dat we, ondanks de vele 
lopende bestellingen, de komende tijd geen 
overschot aan mondmaskers zullen hebben. 
Ieder masker dat we kunnen krijgen, zullen we 
hard nodig hebben. Voor medische hulpverle-
ners en overige dienstverleners.

Heb je nog mondmaskers liggen en kun 
je ze missen? Breng deze dan binnen aan 
het onthaal van het gemeentehuis, na af-
spraak op het nummer 012 44 03 11. We 
zijn dankbaar voor elke donatie.

GEMEENTELIJKE 
DIENSTVERLENING

De gemeentelijke dienstverlening blij« gewaarborgd, maar is enkel op af-
spraak beschikbaar. Heb je bijvoorbeeld een nieuw paspoort nodig, dan 
moet je eerst bellen voor een afspraak.

De volgende locaties zijn in ieder geval gesloten tot ten minste 19 april:
• Villa Neven, Tongersesteenweg 8, 3770 Riemst
• Bibliotheek De Boekerij, Paenhuisstraat 13, 3770 Riemst.
• De inleverbus blij« toegankelijk en het te-laat-geld zal tijdens deze peri-

ode niet oplopen. Je kunt de geleende materialen weer inleveren wan-
neer de bibliotheek terug opent.

• Zaal ’t Paenhuys, Paenhuisstraat 11, 3770 Riemst
• Sporthal Hirtheren, Sint-Jansstraat 8a, 3770 Riemst
• Sporthal Op’t Reeck, Reeckerveld 3, 3770 Riemst
• Dienstencentrum De Linde, Paenhuisstraat 11, 3770 Riemst

Onze gemeentelijke diensten zijn gesloten op maandag 13 april (Paas-
maandag).

Vanaf 7 april 2020 openen de recyclageparken weer onder strikte voor-
waarden. Kijk voor meer informatie op Limburg.net.

Meer dan 60 verschillende filmpjes 
kregen we toegestuurd. We hebben 
hiervan een prachtige compilatie ge-
maakt die laat zien dat ook in 2020 de 
titel muzikaalste gemeente van Vlaan-
deren dik verdiend is. Dit filmpje vind 
je terug op Facebook en op de website 
RiemstHelpt.be
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In de ochtend van 22 maart j.l. heb-
ben we alle grensovergangen met 
Nederland gesloten voor alle ver-
keer. Op landwegen werden boom-
stammen dwars over de weg ge-
plaatst en op verharde wegen werd 
de afsluiting gemaakt met beton-
blokken, nadars en prikkeldraad.

GRENSSLUITINGEN; VERVELEND, 
MAAR NOODZAKELIJK

Personen kunnen alleen de grens nog 
over voor werk, voor het krijgen of ver-
lenen van zorg (mens en dier) en in het 
kader van gezinshereniging (om een 
vlotte grensovergang te faciliteren, is 
het sterk aanbevolen om (naast de 
identiteitsdocumenten) een schri«e-
lijk document te hebben dat uw ver-
plaatsing rechtvaardigt ).   Alle overige 
verplaatsingen zijn verboden want niet 

essentieel.   We zijn ons ervan bewust 
dat dit niet altijd even gemakkelijk is, 
bijvoorbeeld omdat je nu verder moet 
reizen om boodschappen te halen. Of 
omdat een deel van je familie aan de 
andere kant van de grens woont. Als 
we het coronavirus willen verslaan, zijn 
dit helaas o�ers die we zullen moeten 
brengen. 

Foto’s: Koen Pappers
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