
EEN VISIE VOOR ONZE 
MERGELGROEVEN  

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: 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@
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 | Philippe Geelen 0471 64 14 
44 – geelenphilippe@gmail.com | Bert Cilissen, info@activkamp.be, gsm 0495 79 
88 47 | 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)

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  

www.riemst.be

Maandelijks infoblad 
Jaargang 45 . MEI 2021
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
COMPOST
Op de recyclageparken van 
Limburg.net kun je tegen slechts 1 
eurocent per kilogram Vlaco-com-
post kopen. Deze compost is een 
duurzame bodemverbeteraar die 
in zak of in bulk wordt aange-
boden. Het is 100% natuurlijk 
en multifunctioneel inzetbaar in 
ieders tuin. Je planten groeien 
zichtbaar beter en het is goed voor 
het milieu. 

TROOSTPLEK  
MEMBRUGGEN
FERM heeft in samenwerking 
met Samana ook in Membruggen 
een troostplek geopend. Een 
troostplek is een rustige plek in 
het groen waar mensen kunnen 
bezinnen, troost kunnen vinden bij 
verlies en tot rust kunnen komen. 
Inmiddels heeft al bijna de helft 
van alle kerkdorpen in Riemst een 
troostplek gekregen.

HULP BIJ  
BELASTINGAANGIFTE
De kantoren van FOD financiën zijn 
in verband met de coronacrisis nog 
altijd gesloten. Er vinden dus ook 
geen zitdagen plaats. Ontving je 
vorig jaar hulp bij je aangifte? Dan 
word je dit jaar vanzelf gebeld om 
hulp te krijgen bij de aangifte. Hulp 
nodig, maar ontving je vorig jaar 
geen hulp? Dan kan je vanaf 5 mei 
bellen met de FOD financiën.
Het juiste telefoonnummer staat 
op je aangifte vermeld.

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 vrij-
willigers die op regelmatige basis 
simpele metingen willen doen op 
een plek in hun buurt.  
Aanmelden & meer info?  
www.indebresvoorwater.be 

MEI AFVALVRIJ
Dagelijks veroorzaken we heel 
wat afval. Bijna al ons voedsel zit 
in een verpakking die vervolgens 
weggegooid wordt. Een paar 
kleine aanpassingen zijn vaak al 
genoeg om de hoeveelheid afval 
drastisch te doen dalen.  
Op www.afvalvrijmei.be vind je 
allerlei tips om snel van start te 
gaan.
 
VERENIGINGEN EN AFVAL
Als vereniging of KMO ben je ook 
welkom op het Limburg.net-recy-
clagepark met afval dat gelijkaar-
dig is aan dat van een gezin, zowel 
qua hoeveelheid als samenstel-
ling. Vraag je toegangskaart aan:  
https://riem.st/afvalkaart. Kosten: 
15 euro.

CHECK OP TEKEN
Het aantal teken neemt elk jaar 
toe. Tegenwoordig kun je in alle 
provincies een tekenbeet oplopen. 
De meeste tekenbeten ontstaan 
tijdens een activiteit in het bos, 
maar ook de tuin is een plek bij 
uitstek voor teken om te genieten 
van jouw bloed. Doordat we in 
deze coronatijden er meer op uit 
zijn getrokken, nam ook het aantal 
beten toe. Ben je erop uit geweest 
in de natuur of heb je in de tuin ge-
werkt? Controleer je zelf dan even 
op teken of laat iemand anders dat 
doen. Zo voorkom je veel narig-
heid in de toekomst.

HERDENKINGEN  
SLACHTOFFERS START 
TWEEDE WERELDOORLOG
Uiteraard vergeten we ons verle-
den niet. Op 9 en 11 mei vinden 
de jaarlijkse herdenking aan de 
Bruggen van Kanne en Vroenho-
ven plaats. We herdenken dan de 
slachtoffers die tijdens de start van 
de Tweede Wereldoorlog onder 
de burgerbevolking en militairen 
vielen bij en in de buurt van de 
bruggen. Omwille van de corona- 
crisis is het, net als vorig jaar, niet 
mogelijk om de ceremonies bij 
te wonen. Het aantal aanwezige 
personen wordt beperkt tot een 
absoluut minimum.

VERGROENINGSWERKEN
GBS DE DRIESPRONG 
De gemeentelijke basisschool in 
Millen zet in op vergroening.
Bij de herinrichting van de 
speelplaats aan de Trinellestraat 
trekt het schoolbestuur resoluut 
de kaart voor meer groen en zo 
ook meer avontuur! Sterker nog: 
leerkrachten én leerlingen trekken 
zelf de werkhandschoenen aan. 
Samen creëren ze een aangename 
buitenplek. Een dergelijk vergroe-
ningsinitiatief leert de leerlingen 
zich zorgzaam op te stellen. Ook 
biedt een groene speelplaats 
maximaal kansen om bij te leren 
over natuur, milieu en klimaat.
Het project wordt betaald met 
15.000 euro subsidie in het 
kader van vergroeningsprojecten 
schooldomeinen van het  
Provinciaal Natuurcentrum.

VOORWOORD

Beste Riemstenaar,

Hopelijk hebben jullie genoten van een 
deugddoende paasvakantie. Met alweer een 
nieuwe maand in het verschiet, valt er veel te 
vertellen.

Met fierheid zetten we deze maand enkele 
Riemstse ambassadeurs van de vaccinatie-
campagne op de cover. Ontdek waarom zij zich 
lieten vaccineren. Inmiddels werd de 17.500ste 
prik gezet in De Kimpel. Jij laat je toch ook 
vaccineren?

Deze maand vinden de jaarlijkse mei-herden-
kingen plaats naar aanleiding van de bombar-
dementen van de brug over het Albertkanaal 
in 1940. We staan, omwille van de corona 
voorschriften, in beperkte kring stil bij deze 
vreselijke gebeurtenissen. Uiteraard vinden 
we het belangrijk om de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog op een gepaste manier 
te herdenken.

Als gezonde gemeente willen we sterk inzetten 
op zorgzame buurten. We starten een piloot-
project op in Vroenhoven, Heukelom, Genoels- 
elderen en Membruggen. 

Ook voor de sport- en spelsite in Herderen 
hebben we heel wat plannen. We bouwen de 
bestaande sportinfrastructuur verder kwa-
litatief uit én we ontwikkelen de thuishaven 
van de gemeentelijke speelpleinwerking en 
kinderopvang op een passende manier.

We timmeren verder aan het betaalbaar 
woonaanbod in de gemeente door de aanleg 
van een nieuwe verkaveling in Genoelselderen. 
Ken je het concept van ‘hamsterwonen’ al? 

Veel leesplezier!

Mark Vos
Burgemeester

Caroline Daenen, Jeannine Beusen en Ineke Snoeck (apotheek Tans te Riemst).

Marleine Kellens (inwoner van Zichen-Zussen-Bolder).Marie-Louise Stassen (inwoner van Riemst).

JIJ LAAT JE TOCH OOK VACCINEREN?

Van 6 t.e.m. 8 april vonden er in de mergelgroeve aan het Avergat in Kanne filmopnames 
door Studio 100 plaats. De bekende Vlaamse media-maatschappij koos opnieuw voor 
onze gemeente om scènes voor de derde Nachtwachtfilm, Dag van de bloedmaan, te 
schieten. Het decor van onze mergelgroeven leent zich perfect voor allerlei doeleinden. 
Zo was Studio 100 vorig jaar ook al bij ons te gast voor filmopnames voor K3’s “Dans van 
de Farao”. Acteurs Louis Thysse, Céline Verbeeck, Guga Baúl en Nora Gharib waren zicht-
baar onder de indruk en namen de aangeboden Riemstse grottenchampignons gretig 
in ontvangst. We zijn bijzonder trots dat we opnieuw gastheer mochten zijn voor Studio 
100. Op die manier wordt dit unieke stuk erfgoed bij een nieuwe doelgroep onder het 
voetlicht gebracht.

STUDIO 100 
FILMT OPNIEUW

IN MERGELGROEVEN

 
 

“ Wij lieten ons vaccineren om onszelf én ande-
ren te beschermen. Wij krijgen heel wat vragen 
over vaccinatie in onze apotheek. Graag geven 
wij onze klanten wat meer uitleg en nemen wij 
zo ook een stukje angst weg. Wij motiveren  
iedereen om zich te laten vaccineren. Enkel  
zo krijgen we weer onze vrijheid terug.  
Bescherm jezelf en de anderen!”

“Ik heb me laten vaccineren om zelf niet ziek 
te worden. Het eerste wat ik ga doen als de 
maatregelen versoepelen is mijn kinderen en 
kleinkinderen ontvangen en ze knuffelen. Ze 
kwamen iedere week eten en nu is dat al heel 
lang geleden.”

“Ik liet me vaccineren om niet ziek te worden. 
Ik ben hoopvol en kijk er naar uit om terug een 
terrasje te doen en te gaan eten samen met de 
hele familie. Dat zijn dingen die ik echt gemist 
heb.”

Onze gemeente neemt deel aan het programma Boekstart dat ouders met heel  
jonge kinderen wil laten genieten van boeken. Kinderen die al vroeg kennismaken 
met boeken zijn taalvaardiger en doen het vaak beter op school. Maar samen in een 
boek kijken is vooral heel fijn en gezellig. Het is goed voor levenslange herinneringen 
aan warme momenten en geborgenheid.

BOEKSTART

GRATIS
Is je baby 6 maanden oud? Dan kan je 
in het consultatiebureau van Kind en 
Gezin een pakketje afhalen met een 
knisperboekje. Je krijgt ook een brochure 
met tips over voorlezen en een Boekstart-
groeimeter.

Vanaf 15 maanden kan je een Boekstart-
tas in de bibliotheek ophalen. Deze bevat 
twee boeken voor je kind. Jij ontvangt 
een brochure over taalontwikkeling. 
De bibliotheek heeft daarnaast een rijk 
aanbod aan boeken voor kleine kinderen. 
Het bovenstaande aanbod is gratis en 
je kind kan ook gratis lid worden van de 
bibliotheek.

Riemst, beter bekend als ‘het mergelland van Vlaanderen’, beschikt 
over een kilometerslang ondergronds gangenstelsel. Om de belang-
rijke erfgoed- en natuurwaarde van de mergelgroeven te bescher-
men en tegelijkertijd ook de uitdagingen rond stabiliteit en veiligheid 
het hoofd te bieden, staken het gemeentebestuur van Riemst, IOED 
Oost-Haspengouw en Voeren, agentschap Natuur en Bos en agent-
schap Onroerend Erfgoed de koppen bij elkaar. 

Resultaat van dit ambitieus samen-
werkingsproject is het onroerend 
erfgoed richtplan. Dit is zowel een 
langetermijnvisie als een concreet 
actieplan. Centraal staat het in ere 
houden van één van onze bekend-
ste Riemstse toeristische troeven. 
We willen ons unieke erfgoed im-
mers veilig stellen voor de toekom-
stige generatie. 

ONZE AMBITIES
Door de verschillende groeven in 
kaart te brengen, kunnen we ze be-
ter beheren en onderhouden. Via 
het bekomen van een erkenning en 
een speciale status willen we het 
erfgoed bovendien beter bescher-
men. 

De gemeente Riemst erkent en on-
dersteunt de inzet van de vrijwilli-

gers van de Hulpdienst Groeven. Zij 
staan mee in voor de zorg. 

In de toekomst denken we steeds 
goed na over de boven- én de on-
dergrond bij het bepalen van een 
bestemming voor een gebied. Vei-
ligheid staat altijd voorop! Bij sta-
biliseringswerken ligt de absolute 
focus op de eventuele onveilige 
situaties onder de bebouwde op-
pervlakte.

We willen als gemeente ook een 
duidelijk aanspreek- een informa-
tiepunt voor inwoners zijn rond de 
groeven. Daarnaast gaan we sterk 
inzetten op de ontsluiting van ons 
unieke mergelverhaal. Riemst is 
trots op zijn mergelerfgoed!



K-TOUR 02/05 | 08:00 – 16:00
Wandel- en looproute van 5 en 12 km. Vrij vertrek aan Resto/B&B K-Kanne, Statiestraat 
43 in Kanne. Bewegwijzerd parcours. Take-away koffie voor iedere deelnemer. Geschikt 
voor alle leeftijden.

Locatie? Statiestraat 43, Kanne (Riemst)
Organisatie?  Bilzen Sports Promotion vzw
Contact? http://www.bilzenrun.be
Kostprijs? Gratis deelname

20STE EDITIE WANDELING MET JAN NAAR BANNEUX 
08/05 | 06:00 – 18:00 
De wandelafstand is ca. 48 kilometer. Gelieve de COVID-19 maatregelen te respecteren 
tijdens de inschrijving en de wandeling. Onderweg zijn er fruit, drank en koeken voor-
zien. Eigen bevoorrading dient zelf meegenomen worden. Gelieve een contact te regelen 
die je na of tijdens de wandeling naar huis kan brengen. Wegens de COVID maatregelen, 
kan vervoer alleen maar in noodgevallen. Geschikt voor alle leeftijden.

Locatie?  Inschrijven en vertrek tussen 6u en 8u aan het Gemeentehuis van Riemst
Organisatie?   http://riemst.n-va.be/banneux2021
Contact?  Marc Konings: 0472 86 73 54 - marc.konings@n-va.be
Kostprijs?  Het inschrijvingsgeld bedraagt 8 euro.

LENTEJOGGING 9/05 | 08:00 – 11:00
5km – 7,5km – 10km (bewegwijzerd)
Coronaproof!
Mogelijkheid om de routes te wandelen

Locatie?  Vertrek aan sporthal “Op ’t Reeck” Riemst
Organisatie?   Dienst Sport Riemst – sport@riemst.be
Contact? 012/44.03.48
Kostprijs?  Deelname gratis

WORKSHOP VILTEN 19/05 | 14:00 – 16:00
Om te vilten heb je een aantal dingen nodig. Als eerste de zeep, daarnaast de wrijving van 
je handen, een docent die je technieken kan leren en tenslotte de afwisseling van koud 
en warm water. Wij zorgen voor alles. Jij kan dit komen proberen. Geschikt voor 7j – 11j

Locatie?  Pcm momerkinne, Cultuur- of ontmoetingscentrum, Nolkensstraat, 
Membruggen (Riemst)

Organisatie?   Gemeentebestuur Riemst – Dienst Jeugd
Contact? Dienst Jeugd: 0479/10.88.62 – jeugd@riemst.be
Kostprijs?  Basistarief: €10.00 – Sociaal tarief: €5.00

WORKSHOP GRAFFITI 26/05 | 14:00 – 17:00
Spuit erop los tijdens een workshop graffiti! Je krijgt de kans om jezelf creatief te uiten. 
We maken een knallend ontwerp. Daarna gaan we aan de slag met verschillende spuit-
technieken. Uiteraard nemen we alle veiligheidsregels in acht. 
Geschikt voor 12j – 16j

Locatie?  Krinkelsgracht, Openbare ruimte, de site tussen de Heuvelstraat en  
Panoramalaan, Riemst

Organisatie?   Gemeentebestuur Riemst – Dienst Jeugd
Contact? Dienst Jeugd: 0479/10.88.62 – jeugd@riemst.be
Kostprijs?  Basistarief: €15.00 – Sociaal tarief: €7.50

WAT TE DOEN IN MEI
Let op: wijzigende corona-voorschriften kunnen invloed hebben op de hier 
vermelde evenementen en data.

GEFLITST

1. De vaccinatiebus brengt je gratis naar het vaccinatiecentrum 
 in De Kimpel. 
2. Bloesempracht in Millen.
3. Sportkampen paasvakantie. 
4. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van basisschool 

GBS De Driesprong steken zelf de handen uit de mouwen. Ze 
vergroenen met de hulp van leerkrachten en vrijwilligers hun 
speelplaats.

1

3

2

4

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

De komende jaren zetten we sterk in op 
de uitbouw van de sport- en spelsite in 
het hart van Herderen. De unieke ligging 
tussen sporthal Hirtheren en de gemeen-
telijke basisschool De Tol (2016), de ge-
meentelijke kinderopvang Ukke Puk en 
het Huis van het Kind maakt het terrein 
tot een multifunctioneel knooppunt. Het 
is dé uitvalsbasis van heel wat sportclubs. 
Als gezonde gemeente zetten we sterk in 
op beweging. Het voorzien van kwalita-
tieve sportinfrastructuur verdient onze 
blijvende aandacht. Daarnaast heeft de 
plek ook een enorme betekenis voor de 
jeugd in Riemst. Als thuishaven van de 
gemeentelijke speelpleinwerking en als 
speelterrein voor onze kinderen in de ge-
meentelijke kinderopvang heeft deze site 
een belangrijke meerwaarde in ons kind-
vriendelijk beleid. 

Om het potentieel van de sport- en spelsite 
maximaal te benutten, werd de site grondig 
herdacht. Het masterplan bevat de krijt-
lijnen, maar laat ons nog voldoende ruim-
te wanneer we stap voor stap aan de slag 
gaan. Er is alvast draagvlak om snel tot de 
eerste realisaties over te gaan. Zo voorzien 
we de komende 2 jaar een totaalbudget van 
zo’n 230.000 euro voor de inrichting en ver-
betering van de padel- en tennisterreinen.

Doordat het plan in fases gerealiseerd 
wordt, blijft de site steeds toegankelijk en 

 NIEUWE PADELTERREINEN EN VERNIEUWDE TENNISBANEN

in gebruik. De realisatie van de padelter-
reinen en de vernieuwing van de tennisvel-
den worden eerst aangepakt om zo stap 
voor stap verder te bouwen aan de site. In 
de uitvoeringsfase wordt er uiteraard nauw 
afgestemd met de verschillende gebruikers. 
We zullen de komende tijd nog meer uitleg 
geven over de plannen.

Bij ontmoetingscentrum Sint-Maartenshof 
in Genoelselderen komt er een verkaveling 
voor 16 woningen. Het gaat hier om een mix 
van verschillende vormen van wonen. Naast 
4 privékavels zijn er 12 gemeentelijke kavels. 
Vier van deze kavels worden verkocht voor 
het zogenaamde “hamsterwonen”. Daarbij 
huurt de bewoner eerst een aantal jaren 
waarna de mogelijkheid tot koop aangebo-

den wordt. Zo zet de gemeente Riemst in op 
betaalbaar wonen. Vier kavels zijn bestemd 
voor het zogenaamde “passiefwonen” en 
vier kavels worden verkocht volgens het be-
staande toewijzigingsreglement.

Meer info of direct inschrijven? 
Kijk nu op riemst.be

KOOP JE KAVEL 
IN GENOELSELDEREN

Het verkavelingsplan.

RIEMST GEZONDE GEMEENTE

OPSTART PILOOTPROJECT ZORGZAME BUURTEN
Hoe pak je als lokaal bestuur eenzaam-
heid aan? Hoe realiseer je verbinding 
tussen buurtbewoners? Hoe zorg je dat 
hulpvragen van bewoners worden beant-
woord? Hoe kan je ouderen bijstaan in 
kwaliteitsvol wonen op hogere leeftijd? 
In 2017 lanceerde de Vlaamse regering 
het concept ‘zorgzame buurten’. Het ver-
beeldt een toekomstvisie waarbij de war-
me buurt een thuis is voor iedereen. Een 
plaats waar ontmoeting, aandacht voor 
elkaar en professionele omkadering van-
zelfsprekend zijn. 

Het gemeentebestuur van Riemst start in 
samenwerking met samenlevingsopbouw 
RIMO Limburg met een pilootproject zorgza-
me buurten in Vroenhoven, Heukelom, Ge-

noelselderen en Membruggen. Met dit pro-
ject proberen we een verbinding te maken 
tussen de bewoners, verenigingen, sleutelfi-
guren en professionals enerzijds. Anderzijds 
willen we de dienst- en hulpverlening toe-
gankelijker maken door de buurtbewoners 
te informeren over waar ze recht op hebben. 

HOE GAAN WE TE WERK?
Via interviews en buurtbabbels ontdekken 
we wat er leeft in de buurt. De krachten en 
noden worden zo helder in kaart gebracht. 
Deze eerste verkennende bevindingen wor-
den in een rapport gebundeld en terugge-
koppeld naar het gemeentebestuur en naar 
de buurt. In een volgende fase maken we 
een buurtactieplan op. Volg dit project op 
de voet! 

31 MEI, WERELDDAG ZONDER TABAK.  
BOUWEN AAN GENERATIE ROOKVRIJ
Elke week beginnen in ons land honderden jongeren te roken. Generatie Rookvrij roept dit 
een halt toe. Het doel: kinderen die geboren worden vanaf 2019 rookvrij laten opgroeien. 
Zodat ze over 18 jaar, als ze meerderjarig zijn, een rookvrije generatie vormen. 

Help mee dit doel te bereiken. Hoe? 

• Geef kinderen het goede voorbeeld. Want kinderen kopiëren gedrag, ook rookgedrag. 
• Rook niet in het zicht of bijzijn van kinderen. Bijvoorbeeld aan de schoolpoort, bij de 

sporthal, op de speeltuin …
• Maak plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij.

Lees meer op www.generatierookvrij.be 

Pastoor Counestraat
Victor Coune werd geboren in Veulen in 1876. Hij werd in 
Luik tot priester gewijd in 1901. Vervolgens werd hij kape-
laan in Bressoux en in Teuven. In 1916, tijdens WO I, werd 
hij pastoor te Vroenhoven. In die tijd lag Vroenhoven in de 
grenszone, een soort niemandsland tussen de “Doden-
draad” en de grens met Nederland. Hij was de bouwer van 
de nieuwe kerk en bleef bijna 40 jaar pastoor in Vroenhoven 
tot 1955. Pastoor Coune overleed in 1956 te St. Truiden. Hij 
werd in Vroenhoven begraven aan de kerk.

Burgemeester Marresbaan
Hubert Marres (°1876) was afkomstig uit een familie van 
bierbrouwers. De familie bouwde een huis met brouwerij 
op de hoek van de weg naar Maastricht en de kiezelweg 
naar Lanaken. Hubert volgde zijn vader op als brouwer 
en in 1907 werd hij burgemeester van Vroenhoven. In 
WO I was de brouwerij een toevluchtsoord voor mensen 
die naar Nederland wilden vluchten. Zowat 4000 mensen 
zijn via deze brouwerij over de grens geholpen. De familie 
moest hier een zware tol voor betalen. Hubert bleef bur-
gemeester tot in 1958, meer dan vijftig jaar. Dit werd in 
1957 met veel luister en praal gevierd. Hij overleed op 31 
december 1958.

DE STRAAT EN ZIJN VERHAAL
VROENHOEVEN

Burgemeester Scheperslaan
Albert Schepers werd geboren in 1916. Hij volgde in 1959 
Hubert Marres op als burgemeester van Vroenhoven. Hij 
bleef burgemeester tot aan de fusie in 1977. Zijn overgroot-
vader Hugo Schepers werd in 1843 aangesteld als de eerste 
burgemeester van de nieuwe gemeente Vroenhoven. Zijn 
zoon Hendrik volgde hem 22 jaar later op.
 

Door Marcel Bastiaens  (Geschied- en Oudheidkundig  Genootschap Riemst)

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

Het plan in chronologische volgorde: 
1. Nieuwe padelterreinen
2. Vernieuwing tennisterreinen
3. Aanleg speel- en ontmoetingszone voormalig voetbalterrein met “tiny forest”
4. Aantrekkelijker maken inkomhal sporthal en eventuele uitbouw overdekt terras
5. Extra parkeergelegenheid
6. Omvorming voormalige kleedruimtes voor opslag
7. Uitbouw bestaande speelterrein, o.a. ten behoeve van  

speelpleinwerking

Sinds kort is Mijn Burgerprofiel ingebouwd 
op de website van Riemst. Mijn Burgerpro-
fiel verzamelt al je officiële gegevens en 
overheidsadministratie. Hou overzicht over 
jouw aanvragen en dossiers, lees je eBox 
overheidsdocumenten, krijg een seintje 
wanneer er nieuws is en bekijk de gegevens 

MIJN BURGERPROFIEL 
INGEBOUWD IN WEBSITE RIEMST

die de overheid van jou kent. De gegevens 
zijn alleen voor jou inzichtelijk. Steeds meer 
gemeentes en overheidswebsites bouwen 
deze functie in zodat jij altijd snel de be-
schikking hebt over jouw informatie. Je 
vindt Mijn Burgerprofiel helemaal bovenaan 
op www.riemst.be.

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

Wist je dat je de uitnodigingsbrief voor vaccinatie het snelst ontvangt als eBox-bericht 
in Mijn Burgerprofiel? Elk Burgerprofiel heeft een aparte tab ‘Uw COVID-19 vaccin’ met 
daarin de meest recente informatie.


