MARK VOS - burgemeester - CD&V
Mark.vos@riemst.be
tel. 012 44 03 02 - gsm 0476 47 72 68

WAT TE DOEN IN OKTOBER

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

RAADSELROUTE OP DE FIETS
Spring op je fiets en speur mee in Bilzen, Hoeselt en Riemst!
Een spannende speurtocht langs pittoreske plekjes. Stop op de aangegeven punten, los
de vragen op en wie weet win jij wel een toffe prijs! Veel speurplezier!
De wedstrijd loopt nog t.e.m. 31 oktober.
Op vertoon van het aangekochte boekje (€4/boekje) kun je genieten van leuke extraatjes
bij deelnemende handelaars.
De boekjes worden te koop aangeboden bij de toeristische diensten van Riemst, Bilzen
en Hoeselt.
Contact: Dienst Toerisme – 012/440.375 – toerisme@riemst.be

ACTIVITEITEN NATUURPUNT RIEMST
PLANTENVERKOOP
NATUURPUNT RIEMST 2020

Bestel t.e.m. 31 oktober struiken,
hagen, vaste planten, bloemenweidemengsels, nestkastjes en bijenhotels
voor je tuin. De bestelbon vind je op
www.natuurpuntlimburg.be. De planten
kan je op zaterdag 14 november tussen
10u en 12u komen afhalen bij Klimaattuin,
Genendries 32 te Millen. De opbrengst
gaat naar natuurprojecten in Riemst.

10U00 TOT 12U00

Locatie: Klimaattuin, Genendries 32, 3770
Millen (Riemst)
Meebrengen: afdekzeil & gepast geld.

ZONDAG 18/10 | 14U00 – 19U00
BUSHCRAFT VOOR KINDEREN

Elk kind is een avonturier en wil wel eens
weten hoe het is om te leven in een woud.
Kom shelters bouwen, vuur maken en op
sporentocht. Samen koken we iets lekkers
boven het vuur. Kinderen krijgen de
ruimte, tijd en vrijheid om op unieke wijze
de natuur te ervaren en te experimenteren
met bushcraft technieken. Voor de ouders
is er een unieke wandeling in de ‘Verloren
Vallei’. Om 17u00 picknicken we samen bij
een kampvuur met chocomelk en ander
lekkers.
Activiteit i.s.m. Natuurpunt Voeren
Locatie: Parking Steenstraat, 3770 Kanne
(Riemst)
Meebrengen: Warme kledij & laarzen
Aanmelden verplicht
Leeftijd: 8-12 jaar

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

Locatie: Dienstencentrum De Linde - Paenhuisstraat 11 – 3770 Riemst – tel. 012 26 88 91 –
dienstencentrum@riemst.be

WOENSDAG 7/10 EN 21/10 | 13U30
– 16U30
BREICAFÉ

Breien en haken is hip, en voor jong en
oud. Ervaren breisters en beginnelingen
kunnen elkaar om de 2 weken ontmoeten
in het OKRA-Breicafé in Dienstencentrum
De Linde. Je breit op eigen tempo wat je
wil, terwijl je gezellig met elkaar keuvelt en
geniet van een kopje koffie. Als je vastzit, is
er altijd iemand die je verder helpt.
Deelname is gratis. Koffie en frisdranken
aan 1,00 euro. Op voorhand inschrijven is
niet nodig.

MAANDAG 19/10 | 14U00 – 16U30
KIENEN

Een ontspannende namiddag voor
senioren.
Leden VIEF: 2,00 euro - Niet-leden: 3,00 euro
- inschrijven Guy Bruggen 012 45 26 58 of
Ludo Martens 012 21 82 94

NACHT VAN DE DUISTERNIS

In de nacht van zaterdag 10 op
zondag 11 oktober organiseren
de VZW Preventie Lichthinder, de
Vereniging voor Sterrenkunde (VVS) en
diverse natuurverenigingen opnieuw
de Nacht van de Duisternis. Via die
campagne vragen ze aandacht voor
de impact van lichtvervuiling op
mens en milieu en roepen ze op om
’s nachts zo energie-efficiënt mogelijk
te verlichten. Wees er op bedacht dat
tijdens die nacht de hoeveelheid licht
in onze gemeente beduidend minder
zal zijn. Natuurlijk wordt er nog wel
altijd gezorgd dat er geen onveilige
situaties ontstaan.
Wil je zelf ook mee doen? Dan wordt
dat zeer gewaardeerd!

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

DIENSTENCENTRUM ACTIVITEITEN

WEETJES

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)
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

NOODNUMMERS

(alfabetisch geordend)

bpost

QUOTUM HUISVUILZAKKEN

PB- PP

Denk eraan om je quotum huisvuilzakken voor 2020 af te halen. Dit kan nog
tot en met 23-12-2020 aan het onthaal in het gemeentehuis of tot en met 31
december bij de bekende handelaars.
Om je quotum huisvuilzakken af te halen moet je je identiteitskaart meebrengen
of het rijksregisternummer van de persoon voor wie je de huisvuilzakken afhaalt.

BELGIE(N) - BELGIQUE

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

GROFVUIL LATEN OPHALEN? DAT REGEL JE VANAF 1 JANUARI
2021 ONLINE.

Vanaf 1 januari 2021 vraag je een ophaling grofvuil niet enkel online aan, maar
betaal je ook online. Zo hoef je niet langer langs te gaan in het gemeentehuis of
winkel om een grofvuilsticker te kopen.
Wat kan er meegeven worden als grofvuil? Al het afval dat niet apart ingezameld
wordt en te groot is voor de huisvuilzak of -bak. Voor een ophaling aan huis van
maximum 2 m³ grofvuil betaal je 20 euro. Vermoed je nog een ophaling aan te
vragen in de laatste maanden van 2020? Leg de afspraak vast en ga vervolgens
een sticker kopen. Niet zeker of je nog een ophaling gaat aanvragen voor eind
2020? Koop dan zeker geen sticker meer in het gemeentehuis.

PAPIER EN KARTON

Oud papier en karton wordt elke maand gratis huis aan huis opgehaald.
Raadpleeg de afvalkalender voor de juiste ophaaldata. Je plaatst het oud papier
en karton best vóór 6 uur ‘s morgens buiten, bijvoorbeeld de avond voordien.
• Verwijder plastic folie van kranten, tijdschriften of reclamebladen
• Bied oud papier aan in een doos of in balen samengebonden met natuurtouw
• Vouw kartonnen dozen samen
• Per inzamelbeurt mag maximaal 1 m³ aan papier en karton worden aangeboden en de bundel of doos mag maximum 15 kg wegen
Je mag het papier en karton in geen geval zelf naar de tijdelijke papiercontainers
brengen. Dit kan wel (gratis) naar het recyclagepark.
Opgelet: papier en karton dat op een andere manier wordt aangeboden (bijvoorbeeld in plastic kratten) wordt niet meegenomen.
Contact: Milieudienst - milieu@riemst.be / 012 440 340

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

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

VOORWOORD
Beste Riemstenaren,
Het is alweer een hele tijd geleden dat ik u kon
schrijven. Inmiddels zijn we al bijna een half jaar
in de ban van corona. Er wordt hard gewerkt aan
een vaccin. Het is nog onzeker wanneer dit beschikbaar zal zijn.
We gaan nu het jaargetijde in waarin virussen
goed gedijen. Niet alleen het coronavirus, maar
ook het verkoudheidsvirus en de griep. De druk
op de corona testcentra zal toenemen. Het is belangrijk dat u zich niet zomaar laat testen. Zorg
dat u zich laat testen, wanneer er echt een goede

SAMEN TEGEN WONINGINBRAAK
De dagen korten en het wordt weer vroeger donker buiten. Dat is de tijd
wanneer het aantal woninginbraken terug oploopt. De gemeente Riemst
zet in op buurtpreventie om dat oplopende aantal inbraken te beperken. De
ideale tool hiervoor is de gratis app Buurtpreventie24! Wist je trouwens dat
je tijdens jouw afwezigheid ook toezicht op je woning kan aanvragen bij de
politie?

BUURTPREVENTIE24
Het buurtpreventienetwerk leefde
eerder voornamelijk in de vorm van
WhatsAppgroepen. Die waren een
schot in de roos. Door de veranderde
richtlijnen voor privacy zijn die echter
niet meer conform de GDPR-wetgeving.
De gratis app Buurtpreventie24 is dat
wel. Je kan de app downloaden via
de Apple Store of Google Play. Via een
buurtcode kan je je eenvoudig regis-

treren. De app is zowel voor bestaande
als nieuwe leden beschikbaar. Zonder
reclame of spam kunnen er duidelijke
meldingen doorgegeven worden. Het
principe van de buurtpreventie wijzigt
dus niet. Enkel het communicatieplatform verandert. Bovendien wordt de
aanschaf van de app gedragen door
de gemeente, in overleg met de lokale
politie. De gemeente Riemst kent inmiddels 860 deelnemers.
Alle informatie over de app is te vinden
via www.buurtpreventie24.be.

reden is. Bijvoorbeeld dat u naast een loopneus
Voor specifieke vragen over Riemst
kunnen inwoners terecht bij
riemst@buurtpreventie24.be of tel.
012 44 03 04.

GA JE ER EVEN
TUSSENUIT? VRAAG
VAKANTIETOEZICHT
AAN!
Ga je tijdens de herfstvakantie op reis?
Dan kan je, net zoals voor een andere
periode van afwezigheid (een begrafenis, een huwelijk, een ziekenhuisopname…) gratis afwezigheidstoezicht
aanvragen bij de politie. Zowel de
interventie- als wijkdienst van de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst rijdt dan op
regelmatige tijdstippen langs jouw
woning om een oogje in het zeil te
houden. Vraag het toezicht aan via
www.police-on-web.be

ook hoest en koorts heeft of dat u een hoog-risico
contact had met iemand die positief getest werd
op corona. Op die manier voorkomen we dat de
wachttijden voor de tests en de uitslagen hiervan
zodanig lang zijn dat opvolgen nog weinig effect
heeft.
Daarnaast blijft het belangrijk dat we alert blijven.
Respecteer zoveel als mogelijk de anderhalve meter. Ventileer voldoende, ook wanneer het kouder wordt. Was wanneer u thuiskomt uw handen
grondig. Draag uw mondmasker, wanneer de omstandigheden dit van u vragen. Draag het mondmasker ook steeds op een correcte manier.
Ik verwacht dat de komende maanden ook de
druk op onze zorg weer toe zal nemen. De helden van de zorg zijn al een half jaar bezig aan een
indrukwekkende marathon. Het is dan ook niet
zonder reden dat we in deze editie van de 3770
iemand uit de zorg haar verhaal laten doen. We
mogen niet vergeten hoe belangrijk deze beroeps-

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
HANDELSPERIMETER JORÉ, FESTERS EN JACKERS
Je kan als inwoner van de gemeente Riemst de plannen verbonden aan het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Handelsperimeter Joré, Festers en Jackers’ (Tongersesteenweg, huisnummers 171 t.e.m. 207) raadplegen
van 5 oktober 2020 t.e.m. 4 december 2020.
De startnota, de procesnota en het
plan van de bestaande toestand liggen gedurende deze periode van 60
dagen ter inzage van de bevolking,
tijdens de werkdagen en gewone
kantooruren, bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Wonen van de
gemeente Riemst, Maastrichtersteenweg 2b.
De nota’s en het plan zijn ook raadpleegbaar via de website van de gemeente bit.ly/handelsperimeter.

QUARANTAINE EN ISOLATIE?
HOE ZIT HET.

groep is. Blijf goed voor elkaar zorgen en weet;

MIJN CORONA-TEST IS
POSITIEF, WAT NU?
Ik blijf minstens 7 dagen thuis in quarantaine.
Ik ga niet werken. Wanneer ik na 7 dagen nog
symptomen heb, kan deze periode verlengd
worden.
• Ik krijg hiervoor een doktersattest, indien ik
ziek ben. Ik werk niet.
• Ik krijg hiervoor een quarantaine-attest van
mijn huisarts, indien ik geen symptomen heb.
Met mijn werkgever overleg ik de mogelijkheden tot telewerk en/of technische werkloosheid.

MIJN CORONA-TEST IS
NEGATIEF, WAT NU?
• Ik heb geen hoog risico-contact gehad met
een corona-patiënt. Ik overleg met mijn huisarts.
• Mijn corona-test is negatief, maar ik had een
hoog risico contact met coronapatiënt: ik blijf
preventief 14 dagen thuis in quarantaine. Op
dag 9 na het hoog risico-contact kan ik mij opnieuw laten testen.

WAAROM DUURT DE
QUARANTAINE BIJ EEN
NEGATIEVE TEST LANGER?
Er kunnen enkele dagen zitten tussen het moment van besmetting en het daadwerkelijk besmettelijk worden, dus positief testen.

WAT HOUDT EEN
‘QUARANTAINE’ NU
PRECIES IN?
Je verlaat enkel je huis voor echt essentiële aankopen (voeding, apotheek …) waarvoor je niemand anders kan inschakelen. Vraag eerst hulp
aan je omgeving, alvorens zelf je woning te verlaten. Draag steeds een mondmaker en leef de 6
gouden regels altijd na.

WAT IS HET VERSCHIL
TUSSEN ‘QUARANTAINE’
EN ‘ISOLATIE’?

verplaatsingen mogen niet. Indien je de enige
binnen je gezin bent die besmet is, dan moet je
je zoveel mogelijk isoleren van je huisgenoten
(vb. ergens anders slapen, apart eten met eigen
bestek,…).

WAT IS EEN HOOG RISICO
CONTACT?
Je bent meer dan 15 minuten, zonder mondmasker, op minder dan 1,5 m afstand met iemand met corona in 1 ruimte geweest.

HEB JE VRAGEN I.V.M.
MOGELIJKE CORONA
SYMPTOMEN OF
DE QUARANTAINEAFSPRAKEN?
Je huisarts is steeds de eerste contactpersoon.

Isolatie geldt enkel voor de mensen die effectief
ziek zijn en ook symptomen hebben. Essentiële

ook aan een marathon komt vanzelf een einde.
Mathieu Eycken

100 PROCENT DIENSTVERLENING
100 PROCENT OP AFSPRAAK

Eventuele opmerkingen kunnen ten laatste op 4 december 2020 schriftelijk bezorgd worden:
• ofwel per aangetekende brief gericht aan de gemeente Riemst, afdeling
Ruimtelijke Ordening en Wonen, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst
• ofwel per e-mail aan gemeentebestuur@riemst.be
• ofwel tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij de afdeling Ruimtelijke
Ordening en Wonen, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst

De gemeentelijke dienstverlening werkt in
de corona periode enkel op afspraak. Kan
je enkel na het sluitingsuur (16.30) langskomen? Meld dit bij het maken van je afspraak.
We zoeken samen met jou naar een haalbaar
moment.

Het snelst maak je rechtstreeks een afspraak, bij de dienst die je nodig hebt:
- Bevolking / dienst vreemdelingenzaken – 012 44 03 10
- Dienstencentrum De Linde – 012 26 88 90
- Milieu – 012 44 03 40
- Ruimtelijke Ordening / vergunningen – 012 44 03 39
- Sociaal Huis – 012 44 09 10
- Villa Neven (balie welzijnsdiensten en Technische Dienst) – 012 44 03 70

INFOMOMENT OP 20 OKTOBER IN RAADZAAL
GEMEENTEHUIS

Je kan tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis bellen voor een afspraak op het
algemeen nummer 012 44 03 00.

De bibliotheek is open voor bezoekers tijdens de reguliere openingsuren. Het toeristische onthaalpunt
in Villa Neven is ook vrij te bezoeken.

Op dinsdag 20 oktober 2020 vindt er om 20u een participatiemoment plaats,
waarbij het dossier individueel wordt toegelicht met mogelijkheid voor vraag
en antwoord. Iedereen is welkom in de raadszaal van het gemeentehuis, Maastrichtersteenweg 2b, 3770 Riemst.

Vergeet zeker je mondmasker niet!

VOOR WIE?

HOE?

Inwoners met een beperkt inkomen die min. 10
% van hun inkomen zijn verloren in vergelijking
met de maanden januari of februari 2020 of die
met extra schulden te maken krijgen door de coronacrisis.

Het Sociaal Huis kan, na een individuele analyse (een sociaal en financieel onderzoek), de
behoeftigheid vaststellen en een tussenkomst
bieden voor:
• Huisvesting
• Energie
• Psychosociale hulp bij partnergeweld, angst
of depressie
• Gezondheidszorgen
• Digitale toegankelijkheid
• Financiële hulp voor onbetaalde facturen
• Basisbehoeften (eten of kleding)

Beperkt inkomen =
€ 1187,00 voor een alleenstaande
+ € 594,00 per persoon ten laste ouder dan 14 j.
+ € 356,00 per persoon ten laste jonger dan 14 j.
We baseren ons op de inkomstenbewijzen (loonfiches, uitbetalingsbewijzen van uitkeringen en
tegemoetkomingen, inkomstenbewijzen van
zelfstandigen, vrije beroepen) van de maanden
januari en februari 2020 en vergelijken deze met
de huidige inkomstenbewijzen.

Deze maatregel is niet bedoeld voor personen die
geen verblijfsvergunning (meer) hebben en niet
legaal op het Belgisch grondgebied verblijven.
Sociaal Huis:
sociaalhuis@riemst.be of 012 440 910

INVESTEREN IN DE
DORPSSCHOOL!
Sinds 2015 ondersteunt het Gemeentebestuur
Riemstse scholen van het Vrij onderwijs die hun
gebouwen willen renoveren. Via het gemeentelijke toelagereglement infrastructuurwerken
schoolgebouwen kan men, onder dezelfde
voorwaarden als die de hogere overheden stellen, ook een gemeentelijke toelage krijgen als
school. Op deze manier erkent het bestuur de
noodzakelijke aanwezigheid van een dorpsschool binnen een leefbaar dorp.
Vrije basisschool Trudo in Zussen maakte recent
gebruik van dit gemeentelijke subsidiekanaal.

40.000 keer per seconde. Zo vaak
stoot de 3D-scanner die de gemeente
in 2019 aanschafte, een laserstraal
uit. De stralen raken de muren van
groeven en de weerkaatsing van die
stralen wordt weer opgevangen en
razendsnel verwerkt door een computer in een heuptas. De 3D-scanner
is verrassend klein; niet veel groter
dan een handycam. Het resultaat is
groots: een 3D-wolk van een groevedeel die na enkele seconden al
beschikbaar is voor bewerking. Ondertussen komen er tijdens het lopen continu nieuwe beelden binnen
en ontstaat er, veel vlotter dan ooit
met traditionele methodes bereikt
zou kunnen worden, een volledige
en nauwkeurige kaart van elke groeve. De nauwkeurigheid; ongeveer 1
tot 5 cm.
En die nauwkeurigheid is nodig ook, want
nauwkeurige kaarten van de groeven in
onze gemeente zijn van groot belang voor
onze inwoners en voor het behoud van de
groeven zelf. Bijvoorbeeld om de vernietiging
van zeer oude tekeningen in de groeven te

voorkomen. Beschermen kan namelijk alleen
wanneer je over de juiste gegevens beschikt.
En precies daarvoor is de Dienst Groeven
onze inwoners tot dienst. Er is een evenwicht
vereist tussen het behoud en beschermen
van het erfgoed en de vleermuizenpopulatie
enerzijds en het handhaven van de veiligheid
anderzijds. Hierom werken we dan ook aan het
onroerenderfgoedrichtplan, samen met het
Agentschap Onroerend Erfgoed, IOED en het
Agentschap Natuur en Bos.
De Dienst informeert inwoners om zo het
draagvlak en de samenwerking te vergroten.
Bij elke grondverhandeling van een perceel of
woonhuis boven een groeve dient er een advies
over de ondergrond toegevoegd te worden
zodat een potentiële koper bijvoorbeeld precies
weet waar hij aan toe is bij de koop van een
woonhuis. Voor gebieden waar de stabiliteit
bedenkelijk is wordt een logboek bij gehouden
om de stabiliteit zo goed als mogelijk te kunnen
monitoren en een achteruitgang tijdig aan te
zien komen. De dienst maakt een nulmeting en
controleert samen met een tiental vrijwilligers,
de zeer ervaren berglopers van de VZW
Hulpdienst Groeven, eventuele veranderingen in
de ondergrond.
Het doel is om in de toekomst via het verkrijgen
van subsidies bij de Vlaamse Overheid nog

De make-overplannen bestonden uit meerdere
opdrachten: de verwijdering van de oude stookolietank voor een volledig nieuwe verwarming
op aardgas, een nieuw dak met de nodige isolatie, verlaagde plafonds in de klassen met nieuwe
elektrische leidingen en verlichting en nieuwe
keramische vloeren in de twee kleuterklassen.
Om de hitte buiten te houden, kregen alle klassen ook extra externe screens. Gelijktijdig werden alle klassen voorzien van nieuwe digitale
borden.

Wil je weten wanneer je een uitnodiging in de
brievenbus mag verwachten?
Dat kan heel eenvoudig online én mobiel met:
• www.myhealthviewer.be
• www.mijngezondheid.be
• www.cozo.be
• App: itsme

HEB JE VRAGEN?
Over je persoonlijke medische situatie, neem
dan contact op met je huisarts.

“In de geologie denkt men niet in de duur
van een mensenleven, maar op veel langere
termijn: tijd speelt een erg belangrijke rol in
het groevenverhaal. Met het verstrijken van
de tijd ‘leven’ de groeven en verandert de
stabiliteit. Hier dienen we bewust van te zijn
en rekening mee te houden.”
gerichter ingrepen te kunnen doen en zo
instabiele groeven te kunnen stabiliseren
met oog voor het erfgoed en de vleermuizen.
In voorbereiding van de opmaak van een
beheersplan, karteert de dienst nu met de
3D-scanner de groeven Caestert, TernaaienBoven/Midden en Ternaaien-Beneden (Le
Collinet). Hoe meer data, hoe juister we kunnen
ingrijpen en hoe correcter we de nodige ingrepen
kunnen voorspellen. De situatie onder het
plateau van Caestert, waar deze groeven liggen,
is complex omdat de groeven verspreid liggen
over Nederlands, Vlaams en Waals grondgebied.
Een goede samenwerking met onze buren is dus
vereist en is gelukkig ook het geval.
Voordat er daadwerkelijk gescand kan worden
zet men met behulp van een landmeter
meetpunten in de groeven uit. Deze punten
komen exact overeen met dezelfde punten op
de bovengrond. Vervolgens kunnen de beelden
van de 3D-scan aan deze punten gekoppeld
worden en zo is de gemaakte 3D-scan op haar
beurt gekoppeld aan de bovengrond. Zou
je theoretisch op een bepaalde plek een gat
graven, dan kun je exact voorspellen waar
je in de groeve uit zult komen. Een hele fijne

De Boekerij start met een nieuwe e-boekendienst. Met één druk op de knop leen je e-boeken bij de bib op je e-reader, smartphone, tablet
of computer. We starten met een 3000-tal schitterende titels om van te snoepen.
Je kan twee e-boeken lenen, twee e-boeken
reserveren en elk e-boek maximaal zes weken
houden. Geen boetes, geen zorgen: een e-boek
verdwijnt na de uitleentermijn vanzelf van je
toestel. Lid van De Boekerij? Meld je aan met je
Mijn Bibliotheek-profiel op cloudLibrary. Kijk op
riemst.bibliotheek.be

WAT TE DOEN IN OKTOBER

literaire romans en populaire non-fictie. De
meeste e-boeken zijn Nederlandstalig, maar je
vindt ook Engelstalige titels terug.

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

WAAROM EEN E-BOEK?
•
•
•
•

Lichter dan een gewoon boek
Pas zelf de leesbaarheid aan
Uitlenen 24/7 beschikbaar, overal ter wereld
Voeg markeringen of bladwijzers toe.

Jouw evenement hier de volgende editie ook zien verschijnen? Geef je activiteit tijdig
in via www.uitdatabank.be!
Evenementen dienen vóór 5 oktober ingevoerd te zijn in de UiTdatabank.
Meer info op www.uitdatabank.be.

bib@riemst.be - 012 44 03 50

ZONDAG 04/10 EN MAANDAG 05/10
| 14U00
GROTE KERMIS VLIJTINGEN

ZONDAG 25/10 EN MAANDAG 26/10
| 14U00
GROTE KERMIS VAL-MEER

ZONDAG 04/10 EN MAANDAG 05/10
| 14U00
GROTE KERMIS MILLEN

ZONDAG 25/10 | 13U30 – 18U00
HERFSTWANDELING

Locatie: Mheerplaats Vlijtingen, Riemst

Locatie: Trinellestraat in Millen

ZATERDAG 10/10 | 09U00 – 20U00
BOP WEDSTRIJD DUITSE HERDERS

GEFLITST

De deelkernen van Riemst lagen vanouds ingebed in de behaaglijke boomgaardgordel die de dorpskernen omringde. Deze hoogstamboomgaarden werden op hun
beurt omhaagd door een meidoornhaag of lagen ingebed tussen houtkanten, holle
wegen en andere kleine landschapselementen. Vaak werd er in de weilanden en
hoogstamboomgaarden een veedrinkpoel voor het vee voorzien. Onze groot- en
overgrootouders hebben in het verleden steeds zorg gedragen voor deze typische
Haspengouwse relicten en ons hun talloze fruitvariëteiten en -gebruiken nagelaten.

Kleine landschapselementen zoals hagen,
houtkanten, bomenrijen, veedrinkpoelen worden eveneens gesubsidieerd, zowel de aanplant
en aanleg van deze groene elementen als het

Lees gratis e-boeken via de bibliotheek
op je eigen toestel. Een boek lenen was
nog nooit zo makkelijk!

Op onze digitale boekenplanken staan kwaliteitsvolle en diverse e-boeken voor volwassenen. De
klemtoon ligt op aantrekkelijke, vlot leesbare
fictie, spannende en romantische boeken,

SUBSIDIE VOOR AANPLANT
EN ONDERHOUD
HOOGSTAMBOMEN

Hoogstamfruitbomen kunnen tot wel 120
jaar worden en vormen een natuurlijke leefomgeving voor honderden kleine diersoorten
zoals de eikelmuis, vleermuizen, de torenvalk,
das en steenuil. Hoewel deze hoogstamboomgaarden typerend zijn voor het Haspengouwse
landschap, worden ze jammer genoeg steeds
schaarser.
Doe er wat aan en plant oude fruitvariëteiten terug aan. Wist je trouwens dat gemeente Riemst
tussenkomt in de kosten van aankoop van een
hoogstamboom?
Aanplantingen met hoogstamfruitbomen binnen de boomgaardgordel of in de buurt van
trage wegen of het fietsroutenetwerk worden
zelfs voor 100% vergoed, zowel aankoop als de
aanplant, door de Nationale Boomgaardenstichting.

DIENST GROEVEN:
SERVICE VOOR BEHOUD EN
VEILIGHEID VAN DE ONDERGRONDSE MERGELGROEVEN

Vroegtijdige opsporing is de beste bescherming tegen borstkanker. Laat van je
50ste tot en met je 69ste elke twee jaar een screeningsmammografie nemen. Een
screeningsmammografie kan afwijkingen in je borsten vroegtijdig opsporen, lang
voordat je er zelf iets van merkt. Tijdig opsporen is belangrijk. Borstkanker kan
namelijk al in een vroeg stadium worden ontdekt. Doordat de ziekte vroeger wordt
vastgesteld is de kans op volledige genezing groter.

E-BOEKEN IN DE BOEKERIJ

Locatie: Sint-Maartenstraat z/n, Genoelselderen
Organisatie: Kringgroep 40 Riemst
Contactpersoon: eddy.nijssen1@telenet.be –
0468/ 29 42 76

START SCHOOLJAAR

ZONDAG 11/10 EN MAANDAG 12/10
| 14U00
GROTE KERMIS ZICHEN

MEER WETEN OVER HET BEVOLKINGSONDERZOEK?

Locatie: Rode Kruisplein

Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur
een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar borstkanker.bevolkingsonderzoek.be

onderhoud hiervan. Via de gemeentelijke subsidieregeling kan je zelfs hagen rond hoogstamboomgaarden, weilanden door de hagendorser
laten scheren. Het onderhoud door de Hagendorser is onder bepaalde voorwaarden kosteloos.

WOENSDAG 14/10 | 19U30
KINDSOLDATEN, TE JONG OM TE
STERVEN

Locatie: Grote Zaal van ’t Paenhuys, Paenhuisstraat 11, Riemst
Organisatie: GOGRI i.s.m. het gemeentebestuur Riemst
Contactpersoon : Marcel Daerden – 012/ 44
03 70
Toegang : 2 euro, abonnees van GOGRI gratis

Nu meer dan ooit blijkt dat het behouden en
aanplanten van bomen en kleine landschapselementen noodzakelijk is om de opwarming
van het klimaat tegen te gaan, onze CO2 uitstoot
te bufferen en om waterellende en bodemerosie
te voorkomen.

ZONDAG 25/10 EN MAANDAG 26/10
| 14U00
GROTE KERMIS KANNE

Belangstelling? De gemeentelijke subsidiereglementen en aanvraagformulieren zijn
beschikbaar via:

Locatie: Kerkplein, Bampstraat 1, Val-Meer

Wandeling met onderweg enkele doe-opdrachten
Locatie: GBS De Driesprong, Kattestraat 7,
Millen
Contact: gsmillen@riemst.be - 012 26 88 10

MAANDAG 26/10 | 19U30 – 22U00
ERFGOEDCAFÉ ONDER DE RADAR

Locatie: ’t Paenhuys, Paenhuisstraat 11,
Riemst
Organisatie: Erfgoed Haspengouw en IOED
Oost-Haspengouw en Voeren
Contact: http://erfgoedhaspengouw.be
Inschrijven is verplicht
Reservatie: info@erfgoedhaspengouw.be –
011/ 70 18 30
Limburg heeft ontelbaar veel locaties die
tot op heden geheimen uit WO II verbergen.
Vanaf 9 oktober kun je grasduinen tussen
Duitse en Amerikaanse luchtfoto’s. Verken je
omgeving en leg als eerste de laatste geheimen van WO II bloot. Tijdens het Erfgoedcafé
krijg je meer uitleg over het project en ga je
concreet aan de slag met de foto’s.
Programma
19.30 uur: lezing Wouter Gheyle
20.20 uur: workshop
22.00 uur: einde

Locatie: Statieplein, Kanne

bit.ly/kle-riemst en bit.ly/hoogstam

HERDENKINGEN 11 NOVEMBER 2020
IN GROOT-RIEMST

info: Milieudienst
milieu@riemst.be, 012 440 340

zekerheid dus. Inmiddels werd de Grote
Berg onder Zussen volledig gescand, op
enkele kleine gebieden na. De data moeten
nog wel bewerkt worden, want niet alle
verzamelde data lenen zich direct voor elk
doel. Na het afronden van de metingen in
de groeven onder het plateau van Caestert
staan de Roosburg en de Muizenberg op het
programma.
Omwille van de veiligheid is het niet
toegestaan zelf groeven te betreden. Wel
is het mogelijk om in bepaalde groeven
of groevegedeelten rondleidingen te
krijgen. Bijvoorbeeld bij Ton en Clementine
(www.toerismekanne.be/rondleidingen)
of de vzw Grotten van Kanne
www.grottenvankannevzw.be.

Foto’s: Erwin Wolfs

Het Sociaal Huis biedt hulp voor burgers die sociaal en financieel getroffen worden.
Je kan er terecht voor financiële, materiële, psycho-sociale of medische steun wanneer je je dagelijkse kosten of medische zorgen niet meer kan betalen omwille van
de coronacrisis.

PROJECT
IN DE KIJKER

ONZE HELDEN

Heb je een vraag aan de dienst groeven?
Bijvoorbeeld over de algemene werking of
misschien wel de situatie onder jouw huis?
Mail dan naar groeven@riemst.be.

Foto: Roger Magnee

IS JOUW SITUATIE DOOR DE
CORONACRISIS VERANDERD?
IN DEZE MOEILIJKE TIJDEN BEN
JE NIET ALLEEN!
ER BESTAAN OPLOSSINGEN:

OKTOBER 2020: MAAND VAN HET
BEVOLKINGSONDERZOEK
BORSTKANKER

De basisschool onderging een grondige opknapbeurt, met een totaal prijskaartje van nagenoeg
127.000 euro. Daarvan is 70 procent betoelaagd
door Agion, het Agentschap voor Infrastructuur
in het Onderwijs. Het gemeentebestuur nam in
het kader van zijn flankerend onderwijsbeleid 25
procent of bijna 32.000 euro ten laste. De overige
5 procent van de kosten zamelde de school zelf
in via schoolfeesten, eetdagen en andere activiteiten.

Betty Tilkens, al 32 jaar thuisverpleegkundige
van het Wit-Gele Kruis. Werkt voor het gebied
Riemst-Voeren.

EVEN TERUG IN DE TIJD
Toen in maart de corona-crisis uitbrak, was ik zelf
nog met ziekenverlof. Op 1 april begon ik terug
met werken. Het was een beangstigende situatie,
omdat er nog maar weinig gekend was. Op tv
hoorde ik telkens over de hoge sterftecijfers en
dan de lockdown… Je vraagt je op zo’n moment
af waar dit gaat eindigen. Gelukkig konden we op
voldoende beschermingsmiddelen terugvallen.
Het Wit-Gele Kruis neemt de bescherming van
medewerkers uiterst serieus. Ik weet dat het
veel moeite heeft gekost om telkens aan genoeg
materialen te komen, maar is het wel gelukt.
Het aantal handelingen dat we nu moeten
doen is toegenomen. Voor, tijdens en na het
contact met een patiënt, ontsmet je je handen.
We dragen een mondmasker, schort, dubbele
handschoenen en bij patiënten die positief
getest werden of hoesten, dragen we ook nog
eens een spatscherm.
Zodra je thuis komt trek je je schoenen uit en
zet je die buiten de deur. Je moet ook goed

nadenken over wat je meeneemt in je auto.
Alledaagse objecten kunnen een bron van
besmetting zijn. Ik heb ook nog twee maanden
extra gewerkt in een woonzorgcentrum in
Voeren, omdat daar een tekort aan personeel
was, en de nood hoog was. Momenteel kom
ik veelal bij mensen thuis die met corona in
het ziekenhuis hebben gelegen en ontslagen
zijn, maar die wel nog hulpbehoevend zijn.
Het valt me op dat heel veel van deze mensen
hun partner hebben verloren aan corona. Je
zult maar samen naar het ziekenhuis gaan en
vervolgens alleen achterblijven. Niet alleen
de medische zorg, maar ook de psychische
ondersteuning is hierbij een belangrijke factor.

EN NU VOORUIT …
Momenteel werk ik naast mijn baan als
thuisverpleegkundige, ook in het triagecentrum
in Hasselt. Het kan gebeuren dat je als
Riemstenaar naar Hasselt gestuurd wordt,
omdat daar het snelste een test beschikbaar

is. Ik neem daar coronatesten bij de mensen af.
Elke dag zie je het aantal personen, dat zich laat
testen, oplopen. Ik heb een sterk vermoeden
dat we op een nieuwe piek afstevenen. Zeker
wanneer je bedenkt dat nu (ten tijde van dit
interview red.) de hogescholen en universiteiten
nog niet begonnen zijn. Op plekken in het
buitenland, waar het schooljaar wel al begonnen
is, zie je corona-haarden ontstaan. We zullen er
alles aan moeten doen dit snel op te sporen en
de piek af te romen. Het is echt wachten op een
vaccin. Gelukkig kan ik mijn steentje bijdragen
door bij mensen, en soms hele families die
komen testen, het stuk angst weg te nemen. Dat
kan al door simpelweg hun verhaal aan te horen.
Van sommige mensen hoor ik dat de coronacrisis hen geleerd heeft hun tijd en bezigheden
beter te waarderen en in te delen. Ik herken dat
niet. Mijn tijdsindeling is niet anders geworden.
Het kost meer tijd dan vroeger, maar ik doe het
graag.

ZATERDAG 07 NOVEMBER 2020
ZUSSEN: 18u H. Mis
ZONDAG 08 NOVEMBER 2020
MILLEN: 10u45 H. Mis
WOENSDAG 11 NOVEMBER 2020
MEMBRUGGEN: 09u H. Mis
ZICHEN-BOLDER: 10u H. Mis
HERDEREN: 10u30 H. Mis
RIEMST-HEUKELOM: 10u30

geen misviering

ZATERDAG 14 NOVEMBER 2020
VROENHOVEN: 18u H. Mis
ZONDAG 15 NOVEMBER 2020
GENOELSELDEREN: 9u30 H. Mis
VLIJTINGEN: 9u30 H. Mis
ZATERDAG 21 NOVEMBER 2020
VALMEER: 18u H. Mis
ZONDAG 22 NOVEMBER 2020
KANNE: 10u45 H. Mis

ONTDEK DE MOOISTE PLEKJES VAN KANNE!
HEERLIJK WANDELEN
Om de individuele wandelaars en bezoekers in Kanne een extra beleving te geven,
worden er opnieuw wekelijks geleide dorpswandelingen georganiseerd. De ideale gelegenheid om de prachtige plekjes en bezienswaardigheden van Kanne te ontdekken!

ONTDEK KANNE
Onder begeleiding van een deskundige gids wandel je een tocht van 4 km langs de
meest bijzondere bezienswaardigheden van het mergeldorp Kanne. Bovendien maak je
kennis met het mergelatelier in de indrukwekkende grotten.

PRAKTISCH
DATA: de wandelingen vinden elke zondag om 14u00 plaats t.e.m. 25/10/20.
STARTLOCATIE: Statieplein te Kanne
AFSTAND: 4 km
DEELNAMEPRIJS: €2.5/persoon

