
INSCHRIJVEN VERKAVELING
GENOELSELDEREN

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.

SCHEPENEN

ALGEMEEN DIRECTEUR 

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

GEMEENTERAADSLEDEN
(voorzitter: Davy Renkens)

CD&V Renkens Davy, voorzitter Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn, Davy.Renkens@riemst.be, gsm 0494 61 89 99 | Huls Anja, Anja.Huls@
riemst.be, gsm 0468 12 33 64 | L’Hoëst Joël, Joel.Lhoest@riemst.be, gsm 0498 
91 86 56 | Loyens Mieke, Mieke.Loyens@riemst.be, gsm 0474 72 42 57 | Mulleners 
Laura, Laura.Mulleners@riemst.be, gsm 0474 48 09 98 | Philippe Geelen 0471 64 
14 44 – Philippe.Geelen@riemst.be | Bert Cilissen, Bert.Cilissen@riemst.be,
gsm 0495 79 88 47 | Slangen Anja, Anja.Slangen@riemst.be, gsm 0479 40 20 46
N-VA Liesbeth Pauly, Liesbeth.Pauly@riemst.be, gsm 0478 82 63 58 | Chanson 
Yves, Yves.Chanson@riemst.be, gsm 0475 33 62 68 | Jacobs Dirk, Dirk.Jacobs@
riemst.be, gsm 0473 22 05 68 | Peumans Jan, Jan.Peumans@riemst.be,
gsm 0475 48 50 91 | Marc Konings, Marc.Konings@riemst.be, gsm 0472 86 73 54
OPEN VLD Coenegrachts Steven, Steven.Coenegrachts@riemst.be,
gsm 0477 36 81 11 | Janssen Patrick, Patrick.Janssen@riemst.be, tel. 012 45 29 29 
Noelmans Jan, Jan.Noelmans@riemst.be, gsm 0496 79 32 16 | Smets Marie-Elise, 
Marie-Elise.Smets@riemst.be, gsm 0470 02 31 04 | Stevens Ludwig,
Ludwig.Stevens@riemst.be, gsm 0473 34 64 55
Vlaams Belang Lemmens Danny, Danny.Lemmens@riemst.be, 
gsm 0473 47 20 79

LEDEN BIJZONDER COMITÉ SOCIALE DIENST
(voorzitter: Mathieu Eycken)

CD&V Ann Paule Jackers 0495 53 14 72 – annpaule.jackers@hotmail.com | 
Rachelle Onclin, rachelle.onclin@gmail.com, gsm 0499 56 68 98 | Jean Nicolaes 
0497 06 01 39 - jean.nicolaes@telenet.be  | Frans Nijs 0486 87 72 83 – frans.nijs@
skynet.be
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 Etienne Gielen 0495 64 71 72 – etienne.gielen@telenet.be | 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

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

Maandelijks infoblad 
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Verschijnt op 8.000 exemplaren 
P 004432 
Afgiftekantoor 3770 Riemst

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

bpost

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

NOODNUMMERS
(alfabetisch geordend)

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

WEETJES

HERDENKING
ROOSBURGRAMP
Op 24 mei vond de jaarlijkse 
herdenking van de Roosburgramp 
plaats aan het Roosburgmonument. 
Op dinsdagochtend 23 december 
1958 stortte een aanzienlijk gedeelte 
van de Roosburg-groeve in. Er waren 
op dat moment ruim 200 mensen 
aan het werk. Er vielen uiteindelijk 
18 doden te betreuren. Het was de 
grootste ramp waar onze gemeente 
ooit mee te maken kreeg. We vinden 
het belangrijk dat de nagedachtenis 
aan de slachtoffers levend gehouden 
wordt.

HERVATTING KERMISSEN
We hebben er lang op moeten 
wachten, maar er kunnen weer 
kermissen plaats vinden.
Natuurlijk met behoud van een 
reeks maatregelen zoals deze vorig 
jaar ook van kracht waren. Op die 
manier garanderen we de veiligheid. 
Wil je weten welke kermissen er de 
komende tijd plaats vinden in onze 
kerkdorpen? Kijk dan snel in de uit-
agenda van deze editie.

ONDERZOEK DE BEEK/
RIVIER IN JOUW BUURT
Om te onderzoeken hoe zeer de 
Haspengouwse waterlopen lijden 
onder de toenemende droogte is 
de provincie Limburg een burger-

onderzoeksproject gestart onder de 
noemer: “In de BRES voor water”. 
Daarvoor zoekt men vrijwilligers 
die op regelmatige basis simpele 
metingen willen doen op een plek 
in hun buurt.
Aanmelden & meer info?
www.indebresvoorwater.be 

CURSUSSEN PCVO RIEMST
In september beginnen de nieuwe 
cursussen voor volwassenen 
van het PCVO in Riemst. Wil je 
bijvoorbeeld leren met een mac te 
werken of een cursus Photoshop 
volgen? Het kan allemaal!
Het Riemstse aanbod wordt de 
komende tijd verder aangevuld. 
Kijk alvast op www.online-
inschrijvingpcvolimburg.be

VERNIEUWD WANDELPAD 
MOLENBEEMD
Op de gele wandelroute tussen het 
wijnkasteel in Genoelselderen en 
Alden Biesen in Bilzen (16 km) loop 
je door de natte hooilanden en 
kleine bosjes van het waardevolle 
natuurgebied de Molenbeemd.
200 meter nieuw plankenpad 
nodigt wandelaars uit om dit unieke 
gebied beter te leren kennen. Een 
geslaagde samenwerking tussen 
de gemeente Riemst, Regionaal 
Landschap Haspengouw en Voeren 
en Orchis. Totale kostprijs 15.000 
euro.

DE GROTE GRONDVRAAG
Hoe gezond is jouw grond?
Dat kan je te weten komen met de 
Grote Grondvraag.
Met de Grote Grondvraag steunt 
de OVAM (Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij) alle 
grondeigenaars in Vlaanderen bij 
het controleren en waar nodig 
saneren van hun grond.

Zoek jouw grond op via de website 
www.degrotegrondvraag.be, vul 
als gemeente Riemst in (selecteer 
het dorp), en vervolgens je straat 
en huisnummer. Je kan dan zien 
of jouw grond mogelijk vervuild is. 
Stoot je op een probleem?
Geen paniek, de OVAM zoekt het uit 
en helpt je om jouw grond opnieuw 
gezond te maken. 

DENK. EET. KOOP. LOKAAL
In juli en augustus vindt de actie 
DENK. EET. KOOP. LOKAAL weer 
plaats. Lokaal kopen is ecologisch 
en goed voor de eigen economie. 
Kopen in eigen gemeente is niet 
alleen handig omwille van de 
korte afstand, je krijgt ook een 
persoonlijke service en ontmoet de 
mensen van jouw buurt.
Het afgelopen jaar heeft maar 
eens te meer aangetoond hoe 
waardevol het is om hoogwaardige 
kleine ondernemers in onze buurt 
te hebben. Jij steunt hen toch ook? 
Meer informatie volgt snel via de 
gemeentelijke kanalen.

ZOMERACTIVITEITENGIDS
Onze jaarlijkse zomeractiviteiten-
gids bundelt het volledige aanbod 
aan activiteiten voor de jeugd in 
de zomer. Leef je uit tijdens de 
sportkampen, in de kinderopvang, 
op het speelplein of tijdens de 
activiteiten van de Grabbelpas of 
SWAP. Ook het aanbod van onze 
externe partners werd toegevoegd. 
De gids werd vorige maand via de 
scholen bedeeld. Inschrijven voor 
verschillende onderdelen is nog 
altijd mogelijk. 
Meer info: https://riem.st/ZAG 

  

VOORWOORD

Beste Riemstenaar,

De afgelopen maand stond volledig in het 
teken van “Mijn hart klopt voor Riemst”. 
Toen we de toeristische gids van dit jaar 
voltooiden, ontstond het idee om ook voor de 
eigen inwoners de Riemstse troeven op een 
interactieve manier in de kijker te zetten. We 
zijn fier op de manier waarop dit door u werd 
gedragen. Onze harten kloppen voor Riemst. 
Dat is gebleken.

De vaccinatiecampagne loopt gestaag. 
Inmiddels zijn we hard op weg naar een 
vaccinatiegraad van 50% onder onze inwoners. 
Met elke inenting krijgen we weer iets meer ons 
normale leven terug. We kunnen weer sporten 
en lekker met elkaar keuvelen op het terras. 
Terwijl we genieten van een hapje en een 
drankje steunen we de lokale ondernemers. 
Dat is ontzettend fijn en ik weet zeker dat u daar 
lang naar uit hee�  gekeken.

Veiligheid is één van onze speerpunten. Zo 
stabiliseerden we een pas ontdekte graet 
in Zichen en zetten we in op structurele 
verbetering van de veiligheid van de 
schoolroutes. Alles voor onze kinderen. U leest 
er meer over, verderop in deze editie. 

Als laatste wil ik u wijzen op de verkavelingen 
in Genoelselderen. We geven hierbij prioriteit 
aan jonge gezinnen, die zich graag in hun eigen 
gemeente vestigen. Zo versterken we de sociale 
cohesie. 

We kijken uit naar een zomerperiode waarin 
weer veel mogelijk is. Ik kijk ernaar uit om dat 
samen met u te beleven.

Veel leesplezier,

Christian Bamps

Schepen van Europese aangelegenheden,
kermissen en feestelijkheden, mobiliteit
ontwikkelingssamenwerking,
openbaar vervoer, sport,
toerisme en verkeersveiligheid.

MIJN HART KLOPT VOOR RIEMST!

Vorige maand schreven we al over de verkaveling in Genoelselderen. T.e.m. 30 juni kan je inschrijven voor één van 
de acht gemeentelijke bouwkavels. We werken voor deze bouwgronden met een toewijzingsreglement. Iedere 
geïnteresseerde krijgt een puntenscore. Zo geven we de jonge gezinnen van Riemst extra kansen om in eigen 
gemeente te bouwen.  Vanaf 1 juli wordt toegewezen op basis van chronologische volgorde.
Kijk op https://riem.st/verkavelinggenoelselderen

Basisschool De Klinker vindt het erg 
belangrijk dat leerlingen, die extra 
uitdaging of verdieping nodig hebben, 
deze ook krijgen. 

In het kader hiervan hee�  meester Jan 
(3e leerjaar) samen met schaakacademie 
Limburg een proefproject uitgewerkt. De 
kinderen kregen schaaklessen. Ze leerden 
de bewegingen van de schaakstukken, 
kregen de spelregels onder de knie en 

werden aangezet tot het nemen van 
doordachte, tactische beslissingen. Met 
steeds één doel voor ogen: de tegenstander 
schaakmat te zetten. 

Het enthousiasme werkt aanstekelijk en het 
doel – de leerlingen uitdagen en verdiepen – 
is zeker en vast bereikt. Het staat nu al vast! 
Volgend schooljaar zal het project verder 
uitbreiden, waardoor de schaakmicrobe 
zich verder zal verspreiden in de school.

SCHAKEN OP SCHOOL
= SCHAAKMAT!

BOEKENTIPS

BIEBLO: BOEKENTIPS VOOR KINDEREN
Oehoe! In De Boekerij is de Bieblo-uil 
neergestreken. De Bieblo-uil helpt jonge 
lezers om een tof boek te vinden in de 
rekken. Voor kinderen is dat namelijk 
vaak moeilijk; al die keuze! 

Bieblo gee�  6- tot 11-jarigen spelenderwijs 
boekentips die aansluiten bij hun interesses 
en lee� ijd. Kinderen zien een afbeelding die 
een thema uitbeeldt, zoals fantasie, dieren, 
avontuur … Swipen ze rechts, dan is het hun 
ding. Swipen ze links, dan niet. Op het einde 
krijgen ze een digitale etalage met acht 
covers. Deze boekentips zijn op dat moment 
beschikbaar in De Boekerij en sluiten aan bij 
hun interesses en lee� ijd.

KINDEREN ZIEN DIRECT 
RESULTAAT EN HEBBEN SNEL 
BRUIKBARE BOEKENTIPS

Om deze nieuwe digitale dienst zichtbaar 
te maken in de bib, is er een gezellige 
Bieblohoek. Tussen de bladeren en struiken 
staat een tablet klaar. Zo kunnen de 
kinderen rustig de boekentips van de uil 
ontdekken in het Bieblobos.

MIJN GIFVRIJE TUIN 

Kijk op
www.mijngifvrijetuin.be
voor handige tips.

Vorige maand viel bij iedere Riemstenaar 
een brochure in de brievenbus, waarbij 
de Riemstse troeven in de kijker gezet 
werden.

We sporen hiermee de Riemstenaren aan 
hun eigen gemeente te herontdekken. We 
vroegen jullie om jullie mooiste plekje met 
ons te delen en dat leverde talloze geweldige 
inzendingen op. Al dan niet voorzien met het 
hart-kadertje. 

Verder verstopten we op een viertal plekken 
een pakket waarmee je een waardebon kan 
claimen in het gemeentehuis. De hints die 
elke dag op de website geplaatst werden, 
bleken nog niet zo gemakkelijk. Op het 
moment van bedelen van deze editie, maken 
we bijna de laatste locatie bekend. Weet jij 
als eerste het geschenk te vinden?

Met de zon in het land groeit en bloeit de natuur. Helaas ook op plekken waar je het liever 
niet hebt. We grijpen nog maar al te vaak naar pesticiden om “onkruid” te bestrijden. 
En dat is geen goed idee aangezien deze schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. Veel 
producten mogen niet meer verkocht worden of je mag ze niet meer gebruiken, zelfs als 
je nog restanten hebt staan. Neem daarom een goed besluit en breng eventuele resten 
naar het recyclagepark.

Tuinieren zonder pesticiden is namelijk perfect mogelijk! Gemakkelijk pesticidenvrij 
onderhoud begint bij de aanleg van je tuin. Kies de juiste planten, op de juiste plek. Gebruik 
alternatieven zoals vegen, borstelen of heet water geven. Niet alleen je tuin vaart wel bij 
handenarbeid, het brengt ook je hoofd tot rust. Sommige planten, die je eigenlijk niet zelf 
gepland/geplant had, blijken soms verrassend mooi te bloeien. Ga ook de uitdaging aan en 
ga gifvrij aan de slag.

KIES EEN GOED PLEKJE UIT

GEBRUIK GOEDE 
TUINGROND

HOU JE GROENTEN 
GEZOND

ZEG NEE TEGEN 
GIFTIGE STOFFEN

LEKKER EN 
GEZOND ETEN

> Veel zon

> Weinig wind

> Weinig verkeer

> Vruchtbare grond

> Gezonde grond

> Een insectengaas

> Groenten die niet snel 
ziek worden

> Geen vuurtje stoken

> Geen behandeld hout

> Geen autobanden als plantenbak

> Handen wassen

> Groenten wassen 
en/of schillen

www.gezonduiteigengrond.be

Je eigen moestuin? 
Aan de slag!
Tuinieren is allang geen hobby meer voor saaie 
mussen of geitenwollen sokken. Gezonde voeding is 
in, en tv-tuiniers zijn hotter dan ooit. Zelf groenten 
kweken is gezond, goedkoop én lekker. Heb je er zin 
in? Zo leg je een gezonde moestuin aan!

Kijk op
www.mijngifvrijetuin.be
voor handige tips.KIES EEN GOED PLEKJE UIT

> Veel zon

> Weinig wind

> Weinig verkeer

Je eigen moestuin? 
Aan de slag!
Tuinieren is allang geen hobby meer voor saaie 
mussen of geitenwollen sokken. Gezonde voeding is 
in, en tv-tuiniers zijn hotter dan ooit. Zelf groenten 
kweken is gezond, goedkoop én lekker. Heb je er zin 
in? Zo leg je een gezonde moestuin aan!

KIES EEN GOED PLEKJE UIT

GEBRUIK GOEDE 

TUINGROND

HOU JE GROENTEN 
GEZOND

ZEG NEE TEGEN 

GIFTIGE STOFFEN

LEKKER EN 

GEZOND ETEN

> Veel zon

> Weinig wind

> Weinig verkeer

> Vruchtbare grond

> Gezonde grond

> Een insectengaas

> Groenten die niet snel 

ziek worden

> Geen vuurtje stoken

> Geen behandeld hout

> Geen autobanden als plantenbak

> Handen wassen

> Groenten wassen 

en/of schillen

www.gezonduiteigengrond.be

Je eigen moestuin? 

Aan de slag!

Tuinieren is allang geen hobby meer voor saaie 

mussen of geitenwollen sokken. Gezonde voeding is 

in, en tv-tuiniers zijn hotter dan ooit. Zelf groenten 

kweken is gezond, goedkoop én lekker. Heb je er zin 

in? Zo leg je een gezonde moestuin aan!

Foto: Erwin Wolfs



VERTELWANDELING VOOR DE KLEUTERS
06/06 | 14:00 – 16:00

Samen met Clown Popi gaan we op stap in Vlijtingen. We verkennen de mooie buurt en 
tijdens de tocht krijgen we opdrachten die we moeten uitvoeren. We houden ook even 
een stop om te drinken en een koekje te eten. Geschikt 3j – 5j

Locatie? Parochiaal Centrum, Archeologische Site, Kloosterstraat 18,
 Vlijtingen
Organisatie?  Dienst Jeugd
Contact? 012 44 03 72 - jeugd@riemst.be
Kostprijs? Basistarief: 5.00 euro – Sociaal tarief: 2.50 euro

KERMISSEN 6/06 | 14:00 - 22:30

Helaas mogen er op de kermissen van 6 juni nog geen kramen staan.
Wanneer de cijfers het toelaten, is dat vanaf 9 juni weer toegestaan.

• Genoelselderen, Dorpsplein Sint-Maartenshof KK
• Kanne, Statieplein KK
• Heukelom, Heukelom Dorp KK
• Val-Meer, Bampstraat (dorpslein) KK
• Vroenhoven, Pastoor Counestraat (plein) KK

KERMISSEN 13/06 | 14:00 - 22:30

• Lafelt Adres: Iers Kruisstraat (kerk) WK
• Millen Adres Trinellestraat KK
• Vlijtingen, Mheerstraat (was oorspronkelijk 6 juni) KK

KERMISSEN 20/06 | 14:00 - 22:30

• Herderen Adres: Sint-Jansstraat KK

KK: Klein Kermis – WK: Wijkkermis

WORKSHOP MUZIEK PRODUCEN 30/06 | 13:30 - 16:30

Een computer, de juiste so� ware en een hoofdtelefoon. Meer heb je niet nodig om goede 
muziek te maken. Tijdens deze sessie leert een professionele muzikant je vette beats en 
knappe muziek programmeren op je laptop. Hij besteedt zowel aandacht aan muzikale 
kennis als aan de kennis van audioprogramma’s. Iedereen ontwikkelt zijn eigen sound en 
je leert hoe je een sterk nummer opbouwt. Geschikt van 8j – 12j

Locatie?  Polyvalente zaal Sint-Jansstraat 8, Herderen
Organisatie?   Dienst Jeugd
Contact? 012 44 03 72 - jeugd@riemst.be
Kostprijs?  Basistarief: 7.50 euro – Sociaal tarief: 3.75 euro

Let op: wijzigende corona-voorschri� en kunnen invloed hebben op de hier 
vermelde evenementen en data.

GEFLITST

1. In Kanne werd de start van de Tweede Wereldoorlog op 
verschillende plekken herdacht. 

2. In Zichen werd een  oude tunnel (graet) naar
     de mergelgroeven opgevuld met schuimbeton.
3. Stormschade wordt opgeruimd in Herderen. 
4. Vier straaljagers van de Belgische luchtmacht brengen
      een groet tijdens de herdenking van de start van de
     Tweede Wereldoorlog bij de Brug van Vroenhoven.

1

3

2

4

Jouw evenement hier ook zien verschijnen? Geef je activiteit tijdig in via 
www.uitdatabank.be! De volgende kalender (editie juli – augustus) verschijnt eind 
juni, evenementen dienen vóór 5 juni ingevoerd te zijn in de UiTdatabank. 
Meer info op www.riemst.be 

VIA BELGICA

Het project Via Belgica laat je het 
Romeinse verleden langs de oude 
Romeinse heirbaan op een uniek manier 
herbeleven. Het project inspireert om je 
wandelschoenen aan te trekken en in de 
voetsporen van de Romeinen te treden.

Door verschillende wandelingen en 
fietsroutes langs de oude Romeinse 
heirbaan (huidige benaming: Via Belgica) 
kan men genieten van de vergezichten over 
het landschap, zoals de Romeinen het voor 
ons achterlieten. 

Het Via Belgica-project van de provincie 
Nederlands Limburg is in 2018 de grens 
overgestoken en streek in de gemeente 
Riemst neer als proefproject.

Van 1 september t/m 31 oktober 2021
brengen we samen met jou alle knelpunten 
in kaart.

Daarna gaan we nadenken over de mogelijke 
oplossingen. Zo werken we aan een veiligere 
route van en naar school.

De scholen in de gemeente Riemst werken, 
samen met het gemeentebestuur, mee aan 
het project Route2School. Via dit project 
willen we een grondige analyse laten 
maken van de verkeersveiligheid op onze 

De gemeente Riemst werkte de voorbije 
jaren samen met IOED Oost-Haspengouw 
& Voeren samen om de Via Belgica en het 
Romeinse verleden in de kijker te zetten.

ONTDEK HOE DE 
ROMEINEN LEEFDEN
Dankzij de steun van de (Belgische) 
provincie Limburg zal de gemeente Riemst 
langs het tracé van de oude Romeinse 
weg drie rustplekken inrichten: Herderen, 
Vroenhoven en Millen. Op deze rustplekken 
zullen de wandelaars en fietsers meer inzicht 
krijgen in de levenswijze van de Romeinen.
Begin 2021 werd een Romeinse fietsroute 
uitgestippeld, die in de herdruk van de Via 
Belgica-gids binnenkort zal verschijnen. 
Meer info: www.viabelgica.nl

Ook stimuleren we kinderen met de fiets of 
te voet naar school te gaan.

Meer info op www.route2school.be en 
weldra via de communicatiekanalen van de 
scholen.

schoolroutes en het verplaatsingsgedrag 
van onze leerlingen. Hiervoor roepen we 
in de eerste plaats jouw hulp in! We willen 
niet alleen leerlingen, maar ook ouders, 
leerkrachten en de politie betrekken.

DE STRAAT EN ZIJN VERHAAL
VROENHOEVEN

Door A lain Wevers

Meer Riemstse geschiedenis ontdekken?   https://gogri.weebly.com

ROUTE2SCHOOL
VEILIGER NAAR SCHOOL

Een leuke foto gemaakt in Riemst? Zend je beeld naar communicatie@riemst.be
en misschien zie je jouw foto terug in de volgende 37zeventig.

SCHOOLKINDEREN GENOELSELDEREN OP PAD MET ARCHEOLOOG

De leerlingen kijken aandachtig toe.  

012 44 03 72 - jeugd@riemst.be
Kostprijs?  Basistarief: 7.50 euro – Sociaal tarief: 3.75 euro

BANKJES EN WANDELINGEN

BRENG KNELPUNTEN IN KAART

Pastoor Wintersstraat
Jan Mathijs Winters werd geboren in 1864 te Sledderlo, een gehucht van Genk. Op 
22 december 1889 werd hij tot priester gewijd, in 1890 aangesteld als kapelaan 
te Alken en in 1901 als pastoor te Riemst. Hier trof hij een vervallen kerk aan. 
Al vlug werden plannen gemaakt en fondsen verzameld voor een nieuwe kerk. 
Daags voor Nieuwjaar van 1908 werd de nieuwe half afgewerkte kerk in gebruik 
genomen en op 22 juni 1908 ingezegend. In 1916 werd hij pastoor te Lummen. Hij 
overleed op 13 augustus 1935 in de Salvatorkliniek te Hasselt.

Naast zijn werk als priester werd hij ook zeer gewaardeerd om zijn letterkundig 
talent en kunstzinnigheid. Hij publiceerde verschillende werken en streefde 
samen met zijn vrienden, de priesters August Cuppens en Jacob Lenaerts, naar 
een culturele heropleving in Limburg. De drie waren dan ook van groot belang 
voor het literaire reveil in de provincie Limburg. Veel van zijn werken werd 
uitgegeven via het tijdschri�  “’t Daghet in den Oosten”.

Pastoor Winters was een vaardige vertaler, een boeiende verteller, een prozaïst 
en dichter. Vanwege  zijn kennis van de IJslandse taal werd hem een leerstoel 
aangeboden aan de universiteit van Leuven,  die hij echter weigerde. Hij werd 
geëerd met een monument te Genk, een J.M. Wintersprijs voor letterkunde, de 
J.M. Winterslaan in Genk en de Pastoor Wintersstraat te Riemst.

Burgemeester 
Schiepersstraat
Paul Schiepers (°1919), zoon van oud-
burgemeester Pierre Schiepers, werd 
bij zijn eerste verkiezingen al meteen 
schepen van de gemeente Riemst. 
Dit ambt bekleedde hij gedurende 18 
jaar; van 1 januari 1953 tot en met 31 
december 1970. Op 21 december 1970 
werd hij burgemeester tot aan de fusie. 
Hij overleed op 18 augustus 1978. De 
Burgemeester Schiepersstraat is te 
vinden midden in ‘zijn’ groot project, de 
Krinkelsgracht. Paul Schiepers was de 
motor en promotor van dit project.

Op de site van de nieuwe verkaveling in Genoelselderen 
(achter Sint Maartenshof) bood het noodzakelijke 
archeologisch onderzoek ook een unieke kans voor 
de schoolkinderen om bij te leren over archeologie en 
erfgoed. 

Archeologe Gabriella Kaszas (IOED Oost) nam de kleuters 
en het 1ste leerjaar van Genoelselderen mee op het terrein 
van het archeologisch ‘proefsleuvenonderzoek’. Zo kregen 
ze de kans om van heel dichtbij te ontdekken hoe het werk 
van een archeoloog eruit ziet.

Niet een voor de hand liggend thema voor kinderen van 
deze lee� ijd, maar we vinden het belangrijk om hen al 
van jongs af aan in contact te brengen met het Riemstse 
erfgoed. Al doende ontdekten ze, op een terrein vlak 
naast hun school, hoe een archeoloog werkt. Een leerrijke 
ervaring, die hen hopelijk nog lang bij blij� .

Deze interactieve wandeling door Riemst 
is een samenwerking tussen de Dienst 
Jeugd, de bib, de lagere scholen en de 
kunstacademie Voeren-Riemst.

Kinderen van het vijfde en zesde leerjaar 
kregen Riemstse foto’s “uit de oude doos” 
en een intro van een verhaal.
Aan de kinderen de opdracht een vervolg 
op dit verhaal te schrijven aan de hand 
van de gekregen foto’s. Deze verhalen zijn 
vervolgens herwerkt tot een luisterverhaal. 
Professioneel ingesproken en aangevuld 
met muziek van de kunstacademie.

Vanaf nu kan je met je kind tijdens een 
buggyproof wandeling van vier kilometer 
het verhaal door middel van QR-codes 
beleven. Een pakket met leuke spelletjes 
en opdrachten voor onderweg is gratis af te 
halen bij Villa Neven of de bib.

Riki wenst je veel plezier.

Op de ruilverkavelingswegen vormen 
zich na regenbuien hier en daar enorme 
waterplassen die dagen en soms 
weken zichtbaar zijn. Sommige van 
deze waterplassen zijn gelegen op een 
fietstraject en zorgen voor de nodige 
overlast.
Om het fietsplezier te verhogen zoekt 
het gemeentebestuur naar oplossingen 
voor deze grote waterplassen om zo de 
veiligheid te waarborgen en het fietsen 
aangenamer te maken.

De plassen kunnen soms tot 80 meter lang 
zijn en bijna een halve meter diep. 

Bovendien hebben landbouwers schade aan 
hun gewas omdat er over hun akkers wordt 
gereden om de plassen te ontwijken.

SAMEN OP ZOEK
NAAR OPLOSSINGEN
Het gemeentebestuur van Riemst hee�  
daarom een ‘waterplassenproject’ opgestart. 
In dit project worden voor de verschillende 
waterplassen oplossingsscenario’s voor-
gesteld en vervolgens besproken met de 
eigenaars en gebruikers van de aangrenzende 
percelen. Mits akkoord van iedereen worden 
de werken door de technische dienst van 
de gemeente uitgevoerd. De gemeente kijkt 
uit naar een goede samenwerking met onze 
landbouwers. 

HET WATERPLASSENPROJECT
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Gemeente Riemst , Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA slaan de handen in elkaar om 
bij te dragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens private 
en publieke bouw- en wegenwerken op ons grondgebied. Daarvoor werd een charter 
ondertekend. Het houdt het volgende in:

✓ Actieve communicatie vanuit de gemeente met een vast aanspreekpunt 
     voor aannemers en bouwheren over het wer� ransport in de buurt van 
     schoolomgevingen. 

✓ Geen wer� ransport met tractoren in de bebouwde kom en de   
     schoolomgevingen van Riemst. 

✓ Geen wer� ransport naar de werven gelegen in schoolomgevingen.
     Dit tijdens de begin- en einduren van de school.

✓ Wer� ransport maakt zoveel mogelijk gebruik van het hoger wegennet.

✓ Er worden inspanningen gedaan om de werfroutes proper te houden.

✓ De lading wordt afgedekt, als deze veel stofhinder kan geven,
     conform artikel 45 van het KB van 1/12/1975.

  

CHARTER WERFTRANSPORTRIKI’S VERTELWANDELING
AL ONTDEKT?


