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
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

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 Liesbeth Pauly, liesbethpauly@hotmail.com, gsm 0478 82 63 58 | 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@vlaamsparlement.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, mesmets@hotmail.com, 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)

WEETJES
RECHTZETTING MINDER
MOBIELEN CENTRALE

De werkwijze voor het vervoer
met de minder mobielen centrale
blijf als vanouds. Enkel voor de
rolstoelbus van het Sociaal Huis
verandert de situatie en krijgen
gebruikers aan het einde van de
maand een totaalfactuur. Voor alle
overige ritten dien je nog steeds de
vrijwilliger contant te betalen.

HUISDIERENSTICKERS

Vanuit het ministerie voor
dierenwelzijn zijn er verbeterde
huisdierstickers gemaakt. Deze
kun je gratis afhalen aan de balie
van het gemeentehuis. Bel wel
eerst even, zodat we weten dat
je komt. Je kunt de sticker bij
je voordeur plakken. Zo weten
hulpverleners, in het geval van een
brand, welke dieren aanwezig zijn.

LIVESTREAM RIEMST GAAT
KLASSIEK

Op 6 december vindt er in het
kader van ‘Riemst gaat Klassiek’
een livestream plaats vanuit ’t
Paenhuys. De stream zal onder
andere via Facebook te volgen
zijn vanaf 10u00. Omwille van
de coronacrisis mag er geen
publiek aanwezig zijn, maar
dat weerhoudt ons er niet van
om leuke dingen te doen. Meer
informatie volgt nog via Facebook,
we kijken alvast uit naar het
optreden van Koi collective. Een
collectief bestaande uit pianiste
Emmy Wils en saxofonist Maarten
Vergauwen.

NOODNUMMERS

(alfabetisch geordend)

BELGIE(N) - BELGIQUE

In onderling overleg met het
gemeentebestuur van Riemst
besliste Carnavalesk Riemst
om dit carnavalsseizoen geen
stoeten of carnavalsactiviteiten te
organiseren. De ontwikkeling van
de COVID-19 pandemie laat het
niet toe om op een veilige manier
carnaval te vieren. We zijn er zeker
van dat de opgelopen achterstand
in 2021/2022 meer dan ingehaald
wordt.

€10 KORTING OP JE
WATERFACTUUR

Digitaal is beter voor het milieu
dan papier! Daarom krijg je
eenmalig €10 korting op je
waterfactuur als je ten laatste op
31 december 2020 overstapt op
een digitale factuur. Ga naar: www.
dewatergroep.be/digitaal

En wandelen in Riemst al
helemaal. De dienst toerisme heeft
voor elk van onze kerkdorpen een
leuke route uitgestippeld langs
allerlei mooie en interessante
plekken. Zo kun je er veilig
met je bubbel op uit. Bekijk de
interactieve kaarten op
https://bit.ly/wandelen-riemst

Meldingen van (vermoeden van) geweld: 1712
Politie: 101
Rode Kruis Vlaanderen: 105
Tele-Onthaal: 106
Wachtdiensten apothekers:
078/ 05 17 33 (apotheeklimburg.be)
Wachtdiensten huisartsen:
089/ 59 00 59 (hwp37.be)
Zelfmoordpreventie: 1813

TWEE NIEUWE TROOSTPLEKKEN:
VAL-MEER EN MILLEN

Maandelijks infoblad
Jaargang 44 . DECEMBER 2020
Verschijnt op 7.170 exemplaren
P 004432
Afgiftekantoor 3770 Riemst

GEMEENTELIJKE
SLUITINGSDAGEN

burcht. Daarmee komt het totaal
aantal troostplekken, met die van
Heukelom, op drie. De komende
maanden worden er ook troostplekken gerealiseerd in Herderen,
Membruggen en Genoelselderen.

De gemeentelijke diensten zijn gesloten vanaf
vrijdagnamiddag 24/12/2020 t.e.m. 1/1/2021.
De bibliotheek is gesloten op 24, 25, 26 en 31
december en op 1 en 2 januari. Je kan wel in
de Bib terecht op maandag 28 en woensdag 30
december.

VOORWOORD
Beste Riemstenaar
Sinterklaas is in het land en overal staan
kerstlichtjes te fonkelen. Je ziet het: het is
december. Riemst wordt ondergedompeld
in de eindejaarssfeer. Dit jaar staken we de
kerstlampjes wat vroeger dan gewoonlijk aan
als teken van hoop en verbondenheid.
2020 was een bewogen jaar. Hoe we er ook naar
kijken, iedereen is geraakt door wat er dit jaar is
gebeurd. Maar we geven niet op en proberen op
een positieve manier deze crisis door te komen.
Ook voor onze Riemstse vrijwilligers was het een
jaar van afstand houden, contacten beperken,
en voorzichtig zijn. Misschien mocht je zelfs
even niet vrijwilligen of moest je de activiteiten
van je vereniging in de diepvries stoppen.
Gelukkig was het niet allemaal kommer en
kwel. Deze coronacrisis onderstreept hoe
betekenisvol het vrijwilligerswerk wel is. En
dat brengen we op 5 december, Internationale
Dag van het Vrijwilligerswerk, extra onder de
aandacht.
Graag wil ik jou en je naasten een gezellige
kersttijd en een mooi eindejaar toewensen. Een
periode waarin we koesteren wat we hebben en
we vooruitkijken naar de toekomst.

TROOSTPLEK?!
Een troostplek is een groen
plekje, toegankelijk voor iedereen. Elke troostplek bevindt zich in het groen. Groen
en natuur helpen mensen tot
rust te komen. De plaats is
toegankelijk voor iedereen.
Dat wil zeggen: niet gelinkt
aan een bepaalde geloofsovertuiging, toegankelijk voor
mensen die moeilijker te been
zijn of rolstoelen. De troostplekken worden volledig door
vrijwilligers verzorgd.

Troostplek Valmeer

Bedankt aan ieder van jullie om de
coronarichtlijnen goed na te leven. Bedankt ook
voor jullie flexibiliteit.
De inspanningen die de zorg- en
gezondheidssectoren, de onderwijssector
en de evenementensectoren leveren om het
dagelijkse leven zo goed als mogelijk te laten
verlopen zijn bewonderenswaardig.
Hart onder riem voor alle sectoren die door de
crisis gedwongen worden om hun activiteiten
stil te leggen of drastisch te verlagen. Telkens
opnieuw leggen ze hun creativiteit en
veerkracht aan de dag om een aangepaste
service aan onze inwoners aan te bieden.
Namens het gemeentebestuur en personeel
wens ik jullie een mooie decembermaand toe.
Marina Pauly
Schepen van onderwijs, volwasseneneducatie,
muziekacademie, pentagoon, kinderopvang,
gezin, Huis van het Kind, cultuur,
vrijwilligerswerking, bibliotheek, culturodroom
en IKZ.

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

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

www.riemst.be

PB- PP

WANDELEN HOUDT GEEST
EN LICHAAM GEZOND

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
Europees noodnummer
(Ambulance, brandweer, politie): 112
Holebifoon: 0800/ 99 533

FERM heeft inmiddels twee nieuwe
troostplekken geopend in onze gemeente. In Val-meer kun je terecht
naast de Sint-Stefanuskerk en in
Millen bevindt de plek zich tussen
het Cultureel Centrum en de Water-

bpost

CARNAVALESK ANNULEERT
ALLE CARNAVALSACTIVITEITEN VOOR 2020/2021

Troostplek Millen

December staat altijd bol van gezelligheid. We zoeken elkaar op en gaan leuke dingen samen doen.
De huidige situatie dwingt ons creatief te zijn. Laten we het daarom extra gezellig maken. De gemeente
daagt je uit om het in en om je huis heen zo gezellig mogelijk te maken. Versier meer dan je normaal zou
doen en denk nog eens des te meer aan die lokale ondernemer die jouw steun goed kan gebruiken. Samen
thuis eten met streekproducten is een echte aanrader. We zijn zeer benieuwd hoe Riemst gaat veranderen
en een hele gezellige decemberse uitstraling gaat krijgen.

MENTAAL STERK BLIJVEN?…
CHECK JEZELF!
COVID-19 heeft onze samenleving nog altijd in zijn greep. Onze veerkracht wordt zwaar
op de proef gesteld. Samen moeten we ervoor zorgen dat we gezond blijven. Dat is meer
dan ‘niet ziek zijn’: ons lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden spelen
allemaal een rol.
Daarom breidt het Vlaams Instituut Gezond
Leven checkjezelf.be uit. Dit online platform
wil alle Vlamingen helpen om mentaal fit te
blijven. Er komen nieuwe, positieve thema’s
bij op checkjezelf.be. Want mensen hebben
daar vandaag de dag meer dan ooit nood
aan.

Op checkjezelf.be vind je informatie, tips
en oefeningen om mee aan de slag te gaan.
Ook delen bekende Vlamingen hun ervaringen en geven experten uitleg en concrete
tips over thema’s, die vandaag leven.
Blijf goed voor jezelf zorgen en surf naar
checkjezelf.be

Het Sociaal Huis gaat vanaf december maandelijks alle alleenstaande 70-plussers bellen
waarvan het telefoonnummer bekend is. Op die manier kan er snel ingespeeld worden op
hun behoeften en zorgt men ervoor dat ze in deze coronacrisis niet vergeten worden.

INVESTEREN KUN JE
(RIO)LEREN!

De uitbreidingswerken aan de turnzaal van gemeentelijke basisschool De Driesprong
in Millen zijn helemaal klaar. De werken startten in januari 2020 en in 11 maanden tijd
maakte het afdak plaats voor een mooie sportzaal van 150 m2.
De bouw kostte €220.000 euro, waarvan
€148.000 gesubsidieerd werd door Sport
Vlaanderen. Vanaf nu kunnen de leerlingen
en de kleuters in een gloednieuwe zaal sporten. Ook na de schooluren zal de sportzaal
opengesteld worden voor sportactiviteiten.

Nathalie Slegers

LEEN TOT €15.000
RENTEVRIJ VOOR
ENERGIEZUINIGE MAATREGELEN!

Nathalie Slegers is in het dagelijks leven
kinesist van beroep en heeft een eigen
praktijk.

Tijdens de eerste lockdown mochten alleen nog noodzakelijke behandelingen
aangeboden worden. Daardoor ging het
aantal patiënten dat ze zag drastisch omlaag. Hoewel ze nog nooit vrijwilligerswerk
had uitgevoerd besloot ze te reageren op
een oproep van de gemeente om te helpen
waar dat noodzakelijk was. Het mes sneed
aan twee kanten: het gaf haar een zinvolle
invulling van de week en anderen waren
geholpen. Bij Kind & Gezin ondersteunde
ze bij het inenten van kinderen; het zorgen
dat alles ontsmet werd tussen de inentingen
in en mensen erop attenderen dat men de

afstandsregels in acht moest nemen. In die
tijd was dat laatste nog niet zo evident als
nu. Nathalie zegt dat ze ontdekt heeft hoe
waardevol vrijwilligerswerk is:

“je doet iets goeds terug,
mensen waarderen dat”.
En dus bleef ze zich beschikbaar houden
als vrijwilliger. Ook nu, tijdens de tweede
lockdown, doet ze een aantal uren per week
vrijwilligerswerk. Hoewel haar werkzaamheden als kinesist min of meer als normaal
verlopen, maakt ze daar nog graag tijd
voor. Aan het onthaal van Huyse Elckerlyc
in Millen zorgt ze ervoor dat alleen de knuf-

felcontacten en het wisselende contact het
rusthuis binnen mogen en dat iedereen een
mondmasker draagt en zijn of haar handen ontsmet. Tevens wordt gekeken of de
lichaamstemperatuur van de bezoekers in
orde is. Op deze manier wordt het verzorgend personeel ontlast en kunnen zij zich
richten op de zorg voor de bewoners.
De Gemeente Riemst dankt Nathalie voor
haar inzet en met haar alle vrijwilligers
van onze gemeente. Jullie belangrijke
werk is zeer waardevol! We hopen ook in
2021 op jullie te mogen rekenen.

1. Wat is de Vlaamse energielening en de Limburgse renovatielening?
Met de Vlaamse energielening kan je tot €15 000 lenen aan 0% interest. Dit geld gebruik
je om te investeren in energiezuinige maatregelen zoals bijvoorbeeld isolatie of een
energiezuinige verwarmingsketel.
Met de Limburgse renovatielening kan je tot €30 000 lenen aan 1,5% interest. De helft
van dit geld gebruik je om te investeren in energiezuinige maatregelen. Met de andere
helft kan je andere investeringen doen in je woning.

Op verschillende plekken in Riemst wordt
momenteel de riolering vernieuwd. In
Riemst is gestart met rioleringswerken
in de Tramstraat, Boudewijnstraat, SintMaartenstraat en Heiveld. Dit voor een
totaalbedrag van €1.736.200. Het aandeel
van de gemeente hierin bedraagt €724.000.

2. Welke voordelen levert een Vlaamse energielening of Limburgse
renovatielening op?
Gratis en onafhankelijk advies bij keuze van aannemers, het bestuderen van offertes
en advies over de premies die je kan aanvragen. Zo ben je er zeker van dat je geen cent
subsidie laat liggen en je investering maximaal rendeert.

Ook op de Tongersesteenweg wordt er
hard gewerkt en legt men een gescheiden
rioleringsstelsel aan. Het bufferbekken
is daar een onderdeel van. Deze werken
bedragen ongeveer €1.200.000 en vallen ten
laste van Fluvius.

3. Kan iedereen zo’n lening aanvragen?
Hier moet je aan voldoen:
• Verhoogde tegemoetkoming
• Beschermde afnemer lager dan of een gezamenlijk belastbaar inkomen lager dan
€31.551, verhoogd met €1.650 per persoon ten laste.

NIEUWE ELEKTRONISCHE
IDENTITEITSKAART

Kom je niet in aanmerking voor de 0%-lening, dan kom je wel in aanmerking voor de
1,5% -lening.
Recht op 0%-lening? Dan kan je bijkomend €15.000 lenen met de Limburgse
renovatielening. Het totale leenbedrag kan nooit groter zijn dan €30.000.

4. Wie beheert deze energieleningen?
Sinds 23 november levert de gemeente Riemst een nieuwe elektronische identiteitskaart
af. Naast een nieuwe lay-out is het meest opvallende dat je vingerafdrukken zullen
opgenomen worden op je elektronische identiteitskaart.
Dit nieuwe element wordt toegevoegd
om de strijd tegen identiteitsfraude op te
voeren. De vingerafdrukken staan enkel
op de contactloze chip van de kaart (geen
centrale databank) en zijn beveiligd. Enkel
bevoegde instanties kunnen de contactloze
chip uitlezen.

VRIJWILLIGER IN DE KIJKER

NIEUWE TURNZAAL
GBS DE DRIESPRONG

WACHT TOTDAT JE
BERICHT KRIJGT, OM JE
NIEUWE KAART OP TE
HALEN.
Pas wanneer je huidige kaart verlopen is,
krijg je een nieuwe identiteitskaart.
Vroegtijdig een nieuwe kaart aanvragen
is niet nodig. Wanneer je huidig
identiteitsbewijs verloopt, krijg je vanzelf
bericht.

De ervaren energiespecialisten van Stebo met de bank Onesto. Voor de Vlaamse
Energielening werken Stebo en Onesto samen met de Vlaamse overheid. Voor de
Limburgse renovatielening is de provincie Limburg partner.
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5. Hoe vraag ik een voordelige energielening aan?
Bel naar Ilse Verleysen, 089 77 81 29
ilse.verleysen@stebo.be, www.energiehuislimburg.be.

1-2. De Riemstse schoolkinderen

krijgen een uur extra bewegingsles per
week van de nieuwe sportanimator
van de Gemeente Riemst.

RUILBOEK RIEMST
ZOEKT METERS/PETERS
De bibliotheek start begin volgend jaar met het project ‘Ruilboek Riemst’. Met dit project gaat de bib letterlijk de straat op om het leesplezier in alle dorpen te stimuleren. We
plaatsen boekenruilkastjes die toegankelijk zijn voor elke lezer.

MINI-BIBLIOTHEEKJES IN
ALLE DORPEN

WORD JIJ METER OF
PETER?

Boekenruilkastjes zijn mini-bibliotheekjes
waarin je boeken kan ruilen. Je neemt een
boek uit het kastje en zet er eentje voor in
de plaats. Je kan er zowel volwassenen- als
kinderboeken vinden. Met dit project krijgen
afgeschreven bibliotheekboeken een tweede leven en ook jij kunt je oude boeken erin
kwijt.

Voor dit project zijn we op zoek naar meters
en peters: enthousiaste mensen uit elk dorp
die zich willen ontfermen over een boekenruilkastje. De bibliotheek zorgt voor een
boekenruilkastje en een startpakket ruilboeken. Als meter en peter kies jij een plek
voor het boekenruilkastje, je mag het zelf
decoreren en je zorgt ervoor dat alles netjes
blijft.

3-4. Aanplant van nieuwe bomen op

site Eyckendael in Riemst.

Foto: Erwin Wolfs
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Heb jij een hart voor boeken? En heb je
een mooi plekje in je voortuin of aan je
gevel voor een boekenruilkastje? Of wil
je met je vereniging een boekenruilkastje aan jullie lokaal? Neem dan contact op
met de bibliotheek.
Contact : 012 44 03 50 of bib@riemst.be

Foto: Erwin Wolfs

