
WARME DAGEN:
WEET WAT JE MOET DOEN

BUURTBABBELS ALS
OPMAAT ZORGZAME

BUURTEN

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  
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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
GROTE AFVALENQUÊTE
Limburg.net organiseert een groot-
schalige enquête over afvalgedrag. 
Ze zoeken zoveel mogelijk res-
pondenten, zodat er ook per 
afvalsysteem conclusies getrokken 
kunnen worden en indien mogelijk 
zelfs per gemeente. Deelnemers 
aan de enquête maken kans op 
een cadeaubon van hun gemeente.
Deelnemen?
https://riem.st/afvalenquete

HUISVUILZAKKEN 
BINNENBRENGEN OP HET 
RECYCLAGEPARK
In de zomer laat je een huisvuilzak 
het best niet al te lang buiten 
staan. Daarom is het tot en met 11 
september mogelijk je huisvuilzak bij 
het recyclagepark binnen te brengen. 
Zo voorkom je overlast.

JEUGDRAAD RIEMST 
DONEERT 1000 EURO
AAN SOCIAAL HUIS
De jeugdraad van Riemst heeft een 
cheque van 1.000 euro overhandigd 
aan het Sociaal Huis. Het betreft 
een jaarlijkse traditie. Dit jaar is 
de donatie bestemd voor een trip 
naar een pretpark. Op die manier 
kunnen kwetsbare gezinnen een uitje 
beleven waarvoor ze normaal geen 
budget hebben.

EXTRA CAPACITEIT 
ZOMERACTIVITEITEN
Het is voor je kind nog steeds mogelijk 
om voor  tal van zomeractiviteiten in 
te schrijven. We hebben namelijk 
extra capaciteit ingezet.
Bekijk het volledige aanbod op: 
https://riem.st/ZAG

Riemst zet de komende jaren sterk in op zorgzame buurten. Een zorgzame 
buurt is een buurt waar iedereen zich thuis voelt. Buurtbewoners 
engageren zich en dragen zorg voor elkaar en voor hun buurt. De 
huisvesting en de publieke ruimte zijn aangepast aan de noden van de 
buurt. Indien nodig is professionele hulp vlot toegankelijk, ook voor de 
meest kwetsbaren.

Om het project in onze gemeente uit te rollen, werkt het Sociaal Huis samen 
met RIMO Limburg. Dit is een sociale organisatie in de samenlevingsopbouw. 
Samen starten we met een buurtanalyse in Vroenhoven, Heukelom, 
Genoelselderen en Membruggen. Via gerichte interviews ontdekken we wat 
er leeft in deze dorpen. In de maand juli plannen we ook buurtbabbels in. 
Een analyse van de krachten en noden in de buurt wordt teruggekoppeld 
naar het gemeentebestuur en naar de buurt. Het vormt ook de basis voor een 
buurtactieplan.

VROENHOVEN
• Dinsdag 6 juli om 14.00 u.–16.00 u.
 Vrije Basisschool Vroenhoven – Montenaekenweg 4
• Dinsdag 6 juli om 20.00 u.–22.00 u.
 Vrije Basisschool Vroenhoven – Montenaekenweg 4

HEUKELOM
• Donderdag 8 juli om 14.00 u.–16.00 u.
 Vrije Basisschool Heukelom – Heukelom dorp 32
• Donderdag 8 juli om 20.00 u.–22.00 u.
 Vrije Basisschool Heukelom – Heukelom dorp 32

GENOELDSELDEREN
• Dinsdag 13 juli om 14.00 u.–16.00 u.
 GBS De driesprong – Sint-Maartenstraat 52
• Dinsdag 13 juli om 20.00 u.–22.00 u.
 GBS De driesprong – Sint-Maartenstraat 52

MEMBRUGGEN
• Donderdag 15 juli om 14.00 u.–16.00 u.
 Vrije Basisschool Membruggen – Wijnstraat 2
• Donderdag 15 juli om 20.00 u.–22.00 u.
 Vrije Basisschool Membruggen – Wijnstraat 2

Ben je een inwoner van één van deze dorpen en wil je mee helpen bouwen 
aan een zorgzame buurt? Meer info en inschrijven: 012/440 910 of via een 
e-mail naar sociaalhuis@riemst.be.

  

VOORWOORD

Beste inwoner,

De zomer is aangebroken. Wellicht 
de mooiste tijd van het jaar. Heerlijke 
temperaturen. De kinderen profiteren 
van een welverdiende schoolvakantie.  
Genieten van tijd met vrienden en 
familie aan het zwembad of tijdens 
een barbecue. En dat kan gelukkig 
ook steeds meer zonder beperkingen. 
Dat hee�  u aan uzelf te danken. 
We zijn inmiddels de kaap van 
50% gevaccineerde Riemstenaren 
ruimschoots gepasseerd. Het maakt 
me ontzettend trots dat u in zulke grote 
aantallen uw verantwoordelijkheid 
neemt en u laat vaccineren.

Hee�  u vakantieplannen? Verderop in 
deze editie hebben we handige tips voor 
u opgelijst. Zo kunt u veilig genieten van 
uw welverdiende verlof.
Of u nu eropuit gaat of thuisblij� . Warme 
temperaturen dwingen u ertoe genoeg 
te drinken en de koelte op te zoeken. 
Ook daarvoor geven we tips voor u en 
uw naasten. En als we het toch over 
water hebben … Er staat een groot 
nieuw project op de rol, namelijk de 
bouw van een waterproductiecentrum 
in Bilzen. Als Riemst profiteren we mee 
met zachter water. Daardoor verbruiken 
we minder energie en “leven” onze 
huishoudelijke apparaten langer en dat 
is beter voor het milieu.

Het gemeentebestuur organiseert deze 
maand op vier dagen buurtbabbels in 
Vroenhoven, Heukelom, Genoelselderen 
en Membruggen. Ze vormen de basis van 
het actieplan voor zorgzame buurten. 
Uw bijdrage is hierbij van groot belang. 
Schrijf u dus zeker in.

Ik wens u een hele mooie zomer toe. 

Mark Vos
burgemeester

We verlangen met zijn allen elk jaar naar het warme weer. Maar elk jaar sterven nog honderden mensen aan de 
gevolgen van warmte. Vaak gaat het om alleenstaande ouderen of chronisch zieken. Ga op warme dagen eens 
kijken of ze zich goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen. 

ZORG VOOR ANDEREN
Help jonge kinderen voldoende te drinken. Laat kinderen 
NOOIT achter in een geparkeerde auto, ook niet voor 
twee minuten.

WEES VOORBEREID 
Zorg dat je altijd water bij hebt. Hou de 
weersvoorspellingen in de gaten. Smeer op tijd 
zonnecrème. Verbouw en bouw hittebestendig.

VERZORG JEZELF
Drink voldoende, dus meer dan gewoonlijk.
Hou jezelf en je huis koel.

WANNEER HULP ZOEKEN?
Twijfel je ergens over? Bel je huisarts. Reageert iemand 
abnormaal op warmte  (kortademigheid, overvloedig 
zweten, …)? Bel dan meteen de spoeddienst en pas 
eerste hulp toe. 
Op www.warmedagen.be vind je meer info!

HEB JIJ ‘RIKI’S ZOEKTOCHT’
AL EENS UITGEPROBEERD? 

NIEUW WATERPRODUCTIE-
CENTRUM MET “ZACHT” WATER

Tijdens Riki’s zoektocht wordt op een speelse wijze het oriëntatievermogen, het 
observatievermogen en het redeneervermogen van jongeren gestimuleerd. Uiteraard train je 
ook fysiek. Naast deze drie basisvaardigheden dragen de oefeningen ook bij tot het verhogen 
van de besluitvaardigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor beslissingen.

VOOR KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR
Met behulp van een kaart gaat je kind samen met jou op zoek naar prentjes die leiden naar de 
oplossing van leuke oefeningen zoals 'vier op een rij' of 'Boggle'. De oefeningen zijn volledig gratis 
en vinden plaats op de sportzone "Op 't Reeck". Reserveren vooraf is niet nodig.
Download kaarten en opdrachten op: https://riem.st/mapico

Je bent niet verplicht alle opdrachten achter elkaar uit te voeren.
Je kan ze prima verdelen over verschillende momenten.

Dankzij een nieuw waterproductiecentrum met centrale waterontharding in Bilzen zullen 
16.000 gezinnen zacht water krijgen. Ieder uur wordt er maar liefst 550.000 liter drinkwater 
geproduceerd. Daarvoor zijn boorputten van 140 meter diep aangelegd. Het water wordt 
omhoog gepompt vanuit een diepgelegen krijtlaag. In het centrum wordt het water 
vervolgens ontdaan van kalk en stroomt daarna richting de huizen en bedrijven van Bilzen 
en Riemst.

BETER VOOR APPARATEN,
BETER VOOR HET MILIEU
Zacht water bevat heel wat minder kalk en dat zorgt er onder andere voor dat huishoudelijke 
apparaten veel langer mee gaan en installaties minder snel verstopt raken. Ook het energieverbruik 
gaat omlaag en je hoe�  minder wasmiddel te gebruiken. Zo is zacht water dus goed voor het milieu.

Zachter water kan anders smaken. De één merkt er niets van, de ander merkt een duidelijk verschil. 
De ervaring leert dat je het verschil na een tijd niet meer proe� .
Het water wordt overigens niet volledig onthard. Zo wordt onder andere de smaak niet te sterk 
beïnvloed. Wanneer je een waterontharder hebt, dan zou het kunnen dat je deze hierna niet meer 
wil gebruiken, bijvoorbeeld om de smaak niet verder te veranderen. Wanneer je het water nog 
verder onthard wil hebben, kun je dat vanzelfsprekend doen. De oplevering van het centrum staat 
gepland voor het voorjaar van 2022. 

WERKING WATERONTHARDINGSINSTALLATIE
Voor de personen die geïnteresseerd zijn in techniek leggen we nog even uit hoe het ontharden in 
zijn werk gaat. 

1. Het harde water komt onder in een reactor binnen.
2. In de reactor zitten zandkorrels die samen met het water
 aan het wervelen (draaien) worden gebracht. 
3. De kalk zet zich af op de zandkorrels, die daardoor groter
 en zwaarder worden en uiteindelijk naar de bodem zakken.
4. Wanneer de korrels 3 tot 5 mm groot zijn, worden ze verwijderd
 en wordt er nieuw zand in de reactor gegooid. 
5. De verwijderde korrels worden hergebruikt bij de productie 
 van tegels en andere bouwmaterialen.



  

                          

WORKSHOP - INITIATIE LES WERKEN MET DE ZEIS 
17/07 | 09:00 – 12:00

Handwerktuigen winnen de laatste jaren weer terrein. Een inspannende ontspanning in 
de frisse buitenlucht met aandacht voor groepsdynamiek. Werken met de zeis brengt 
rust via ritme in je tuin. Deelnemers leren veilig en correct werken met de zeis en hoe ze te 
onderhouden. Gaandeweg ervaar je waar en wanneer het gebruik van handwerktuigen 
een meerwaarde betekent. Inschrijven verplicht via www.centrumduurzaamgroen.be/
vormingamber.
Locatie? Klimaattuin, Winkel, Genendries 32, Millen (Riemst)
Organisatie?  Centrum Duurzaam Groen
Contact? www.centrumduurzaamgroen.be/vormingamber
Kostprijs?  gratis deelname

ZICHEN KERMIS 4/07 + 5/07 | 14:00 - 22:30
• Adres: Rode Kruisplein    

TVL VERTELLINGEN 2021
21/07 | 20:00 – 21:00

Openlucht-event waarbij standup-comedian Soe Nsuki een één uur durende show gee�  
onder de brug van Kanne (zijde dorp). Neem zelf eten, drinken en een stoeltje mee. Er zijn 
toiletten beschikbaar en er is een mogelijkheid tot het kopen van dranken.
Locatie? Onder de Brug van Kanne, Trekweg Caestert, Kanne (Riemst)
Organisatie?  TVL en Gemeente Riemst
Contact? evenementen@riemst.be
Kostprijs?  gratis deelname

WORKSHOP: DE EERSTE SCHOOLDAG VAN MILAN 
18/08 | 14:30 – 15:30

Een eerste schooldag is altijd spannend. Gemeente Riemst ondersteunt je graag in het 
voorbereiden van je kleuter op deze nieuwe stap door een verteluurtje te organiseren. 
In het eerste gedeelte wordt het verhaal van het boekje ‘De eerste schooldag van 
Milan’ voorgelezen aan de kinderen in het tweede deel krijg je nog handige tips van de 
opvoedingswinkel. 
Locatie? Bibliotheek, Paenhuisstraat 13, Riemst
Organisatie?  Opvoedingswinkel Zuid-Limburg
Contact? welzijn@riemst.be
Kostprijs?  gratis deelname

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

GEFLITST

1 2

3 4

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

VAKANTIEPLANNEN?
HEB JE HIER AL AAN GEDACHT?

ENQUÊTE PLUS-PLEK LAFELT

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

Deze zomer zijn er in de Bib drie doorlopende activiteiten.
Ideaal voor wanneer je bijvoorbeeld niet op vakantie gaat. 

TWEEDEHANDS BOEKENMARKT
In de exporuimte vind je tot en met 31 augustus de tweedehands boekenmarkt. De ideale 
kans voor jou om een koopje te doen. Oudere boeken, tijdschri� en, dvd’s en cd’s verlaten 
onze collectie. Voor slechts 50 cent geef je een boek of dvd een nieuw thuis. Je kan zelfs een 
volledige jaargang van je favoriete tijdschri�  aanscha� en. 

Het kan zijn dat je heel even moet wachten. We mogen maximaal 10 personen binnenlaten.
Tip: denk aan een tas.

BESTEMMING: BIB!
Blijf je thuis deze zomer?   Geen nood, want de bib wordt je nieuwe reisbestemming. 
Ben je tussen de 3 en 18 jaar? Haal je reispas af in de bib en beleef zes zotte leestrips. 
Ga op reis door zes verschillende genres en maak kans op mooie prijzen. Voor elke trip kies 
je een boek. Boek uit? Dan krijg je in De Boekerij een stempel. Lever je volle reispas voor 5 
september weer in. Dankzij “Iedereen Leest” maak je kans op mooie prijzen, zoals dagtrips, 
boekenpakketten en boekencheques. Eind september worden de winnaars bekendgemaakt.

ZOEKTOCHT “SCHATTEN VAN VLIEG”
Komt dat zien, komt dat zien! Vlieg 
hee�  een schat verstopt in de bib. Heb 
jij arendsogen en een speurneus om 
de schat vliegensvlug te vinden? Ben jij 
tussen de 6 en 12 jaar? Dan staat er een 
leuk spel met tablet voor je klaar. Ga op 
speurtocht met Bibster. Elke opdracht 
brengt je dichter bij de code voor de 
schatkist. Voor kleuters (3 t/m 5 jaar) 
is er Schatjes van vlieg. Elke opdracht 
is gekoppeld aan een inspirerend 
prentenboek. In de schatkist ligt een 
leuke verrassing te wachten voor iedere 
schattenjager. De zoektochten zijn 
volledig binnen.

De gemeente Riemst, Landelijke Gilden nationaal en Covida slaan met ‘Plus-Plekken’ 
de komende twee jaar de handen in elkaar. Samen werken we aan een ‘Plus-Plek’ in 
Lafelt. Een Plus-plek is een specifieke plaats, binnen of buiten, die we (her)inrichten en 
voorzien van een divers aanbod voor de buurt. We willen hiermee een antwoord bieden 
op diverse noden die in het dorp Lafelt leven.

WAT LEEFT ER IN HET DORP?
Wat die Plus-Plek precies gaat worden, hangt volledig van jou af.  Als eerste stap voeren we 
een buurtanalyse uit. Zo leren we wat de inwoners van hun dorp vinden op het vlak van 
handel, zorg, dienstverlening en ontmoeting. Indien er kansen liggen, starten we op basis van 
de resultaten dit najaar een traject om de e� ectieve Plus-plek vorm te geven. Uiteraard krijg 
ook jij de kans om mee te denken.

VUL DE ENQUÊTE IN!
Woon je in Lafelt? Vul dan zeker voor 30 juli onze enquête in want jouw mening is belangrijk! 
Onder de deelnemers verloten we bovendien 10 Riemstcheques van 25 euro, te spenderen bij 
één van onze lokale handelaars. 
Link enquête: https://riem.st/PPLafelt

Huur je een woning of sta je op de wacht-
lijst voor een sociale woning? Er bestaan 
heel wat voordelen waar je wellicht 
aanspraak op kan maken. Omdat we 
regelmatig vragen hierover krijgen, 
hebben we besloten ze op te lijsten in dit 
handige overzicht.

DE VLAAMSE 
HUURPREMIE
Wanneer je als private huurder vier jaar 
ononderbroken op de wachtlijst staat 
voor een sociale woning bij een sociale 
huisvestingsmaatschappij en voldoet aan de 
voorwaarden.
Meer info: https://riem.st/huurpremie

DE VLAAMSE 
HUURSUBSIDIE
Wanneer je verhuist van een woning van 
slechte kwaliteit (een “niet conforme 
woning”) naar een conforme en aangepaste 
woning, en wanneer je voldoet aan de 
voorwaarden.
Meer info: https://riem.st/huursubsidie

VERMINDERING 
ONROERENDE 
VOORHEFFING
VOOR HUURDERS
Heb je twee of meer kinderen met recht op 
kinderbijslag, een gehandicapt gezinslid 
of een oorlogsinvalide in het gezin? Je kan 
aanspraak maken op een vermindering van 
onroerende voorhe� ing. De vermindering 
wordt toegekend aan een bewoner. De 
eigenaar/verhuurder zal de vermindering 
krijgen op zijn onroerende voorhe� ing, 
die hij moet a� rekken van jouw huurlast. 
Indien je een sociale woning huurt, dan 
krijg je de vermindering automatisch via de 
maatschappij die je de woning verhuurt, en 
hoef je verder niets te doen. 
Meer info:
https://riem.st/verminderingvoorhe� ing

GEMEENTELIJKE 
HUURTOELAGE
De huurtoelage van het Sociaal Huis Riemst 
kan je krijgen wanneer je een beperkt 
inkomen hebt waardoor de huur zwaar 
doorweegt op je budget en wanneer je 
voldoet aan de voorwaarden.
Meer info: Sociaal Huis Riemst
012 440 910 - sociaalhuis@riemst.be 

WONING HUREN? MISSCHIEN 
HEB JE RECHT OP VOORDELEN!

Eerstelijnszone ZOLim (Zuid-Oost -Limburg) lanceert buurtnetwerk Hoplr voor al haar 
inwoners. Zo willen de vijf lokale besturen van Bilzen, Tongeren, Riemst, Hoeselt en 
Voeren hun inwoners op een laagdrempelige manier met elkaar verbinden. Mede 
dankzij een sterker buurtgevoel wil de eerstelijnszone de impact van de coronacrisis 
helpen tegen te gaan.

WEET WAT ER LEEFT
Via de website en app van Hoplr kunnen inwoners zich vanaf september inschrijven. Burgers 
zullen via Hoplr straks makkelijker toegang krijgen tot hun buurt: wie er woont, wat er lee� , 
wat er te doen is, waar iedereen goed in is en welke organisaties er actief zijn. 

HULP NODIG?
Door buren aan te sluiten op het buurtnetwerk voelt men zich niet alleen beter verbonden 
met de buurt, maar kan men er ook makkelijker een beroep op doen. Om hulp te vragen 
bijvoorbeeld, of gewoon voor een babbel. De verbinding gebeurt in de eerste plaats online, 
maar veel van die verbindingen zullen in een fysieke ontmoeting uitmonden.
In de loop van september zal elke inwoner van de regio een uitnodiging ontvangen, met 
instructies en een code. Daarmee krijg je toegang tot de juiste buurt en kan het buurtgesprek 
beginnen. Ook mantelzorgers kunnen zich registreren in naam van een zorgbehoevende 
persoon.

  

LANCERING BUURTNETWERK 
HOPLR             HET ZOMERT IN DE BIB

De podcast ‘Het Bankje’ brengt theater 
tot bij het publiek. Je neemt tijdens een 
wandeling of een fietstocht plaats op een 
bankje en je bent getuige van de meest 
intieme, bizarre of aangrijpende dialogen 
die zich (misschien) hebben afgespeeld 
op de plek waar je zit. 

Het Bankje is een initiatief van OPENDOEK.
Meer dan 80 liefhebbers kregen de kans om 
mee te werken aan deze podcast met twintig 
originele dialogen. Beluister jij ze ook deze 
zomer? Doe tussen 1 juli en 30 september 
zeker één van de 20 locaties in Riemst aan.
Lijst met locaties: https://riem.st/bankje

HET BANKJE

LUISTEREN NAAR ORIGINELE VERHALEN

KIDS-ID
Heb je vakantieplannen? Denk er dan aan 
dat je altijd verplicht bent je te kunnen 
legitimeren. Controleer tijdig of de 
identiteitsdocumenten van alle leden van 
jouw gezin nog (voldoende lang) geldig zijn, 
zodat je zorgeloos op vakantie kan gaan. 
Is je kind jonger dan 12 jaar en plan je jouw 
vakantie binnen de Europese Unie? Vraag 
bij het gemeentebestuur een kids-ID aan. 
De kostprijs is acht euro en de levertijd is 
ongeveer drie weken. Meer informatie
https://diplomatie.belgium.be of
Dienst Bevolking 012/440.313
bevolking@riemst.be

WEET WELKE 
CORONAMAATREGELEN 
ER GELDEN OP JOUW 
VAKANTIELOCATIE
Zorg dat je niet voor vervelende verrassingen 
komt te staan en controleer waar je aan moet 
voldoen wanneer je op vakantie gaat. Zo kan 
het bijvoorbeeld zijn dat je verplicht bent een 
negatieve PCR-test, welke maximaal 48 uur 
oud is, te tonen. Ook kan het voorkomen dat in 
bepaalde landen op openbare plekken (zelfs 
in de buitenlucht) een mondmaskerplicht 
geldt. De situatie verandert overigens 
bijna elke dag en de verwachting is dat de 
maatregelen met het verstrijken van de tijd 
minder streng zullen zijn.
Actuele stand van zaken:
https://reopen.europa.eu/nl

HET CORONA-  
CERTIFICAAT
Bewijs dat je Covid Safe bent met je 
persoonlijke COVID-certificaat. Om je 
persoonlijke COVID-certificaat te verkrijgen, 
installeer je eenvoudigweg de CovidSafeBE-
app. Gebruik je liever een website? Dan 
kan je terecht op één van onderstaande 
overheidswebsites om jouw certificaat te 
downloaden. Op vraag kan jouw COVID-
certificaat ook per post worden toegestuurd. 
https://www.mijngezondheid.belgie.be
https://burgerprofiel.vlaanderen.be
Meer info over het certificaat:
https://www.covidsafe.be

NIEUW:
INTERGEMEENTELIJK 
TESTCENTRUM
Tot eind augustus is er in het Seniorenhuis 
in Bilzen een testcentrum voor inwoners van 
Bilzen, Hoeselt en Riemst. Je kunt er terecht 
voor een PCR-test, bijvoorbeeld wanneer je 
dit nodig hebt om op vakantie te gaan of op 
doktersvoorschri� . Je staat zelf in voor de 
kosten van de test. Vertrekkende reizigers 
betalen tot eind juni 67 euro, vanaf 1 juli is dat 
55 euro. Wanneer je een afspraak kreeg via 
mijngezondheid.be, is de test gratis. Ook voor 
aankomende reizigers met een CTPC-code of 
een doktersvoorschri�  kost de test niets, op 
voorwaarde dat je aangesloten bent bij een 
Belgische mutualiteit. 
Maximaal twee testen, tot een maximum 
van 55 euro per test, worden terugbetaald 
wanneer je nog geen kans kreeg op vaccinatie 
of voor jongeren tussen de 6 en 17 jaar.
Afspraak maken?
https://riem.st/testcentrum

INSCHRIJVEN VIA WWW.RIEMST.BE
#sportersbelevenmeer   #riemstliefde

VERTREK : CAFÉ ’T PATRONAAT IN ZICHEN
Mogelijk om de routes te wandelen.
Coronaproof!

ZOMERJOGGING 
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2021
VRIJ VERTREK TUSSEN 
08.00 U. – 11.00 U.

5KM – 7,5KM – 10KM 
(BEWEGWIJZERD)

WAT TE DOEN IN JULI EN AUGUSTUS

Inwoners laten zien dat hun hart voor Riemst klopt.

Samen werken aan de conditie tijdens de lentejogging.

De technische dienst voert voortdurend groenonderhoud uit.

Tijdens de Cave Triathlon in Kanne werd er gezwommen in het Albertkanaal.


