
Gemeentehuis bezoeken? Maak eerst een afspraak! 

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@
riemst.be, gsm 0468 12 33 64 | L’Hoëst Joël, Joel.Lhoest@riemst.be, gsm 0498 
91 86 56 | Pauly Marina, Marina.Pauly@riemst.be, gsm 0475 93 90 04 | 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 | Eycken Mathieu, Mathieu.Eycken@riemst.be, gsm 0479 44 22 86
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: Mieke Loyens)

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 Durlet Anton, antondurlet@telenet.be , gsm 0472 62 82 06
Jos Onclin, jos.onclin@openvdl.be, gsm 0471 41 73 83
N-VA Etienne Gielen 0495 64 71 72 – etienne.gielen@telenet.be | Marc Louwagie, 
marc.louwagie@n-va.be, 0472 57 48 62

VOLGENDE GEMEENTERAAD
maandag 14 februari om 20.00u

GUY KERSTEN - eerste schepen - CD&V
Guy.Kersten@riemst.be
gsm 0476 55 26 48
Bevoegdheden: Openbare werken - begraafplaatsen - 
ruilverkavelingen - tewerkstelling - economie - middenstand 
- aankoop - dorpen -en plattelandsbeleid - burgerzaken 

CHRISTIAN BAMPS - tweede schepen - CD&V
Christian.Bamps@riemst.be
gsm 0495 46 46 53
Bevoegdheden: Verkeersveiligheid/mobiliteit – openbaar 
vervoer - sport - feesten, evenementen en kermissen 
-  ontwikkelingssamenwerking - toerisme - Europese 
aangelegenheden

ANJA SLANGEN - vierde schepen - CD&V
Anja.Slangen@riemst.be
gsm 0479 40 20 46
Bevoegdheden: Onderwijs- volwasseneneducatie – 
deeltijds kunstonderwijs - kinderopvang - gezin – Huis 
van het kind - cultuur – vrijwilligerswerking – bibliotheek 
-  organisatiebeheersing

PETER NEVEN - derde schepen - CD&V
Peter.Neven@riemst.be
gsm 0474 52 52 81
Bevoegdheden: Landbouw –en tuinbouw – jeugd - 
‘Culturodroom’ - leefmilieu, klimaat & duurzame ontwikkeling 
- dierenwelzijn - erfgoed - heemkunde - monumenten en 
landschappen - archeologie - archief

MIEKE LOYENS - vijfde schepen - CD&V
Mieke.Loyens@riemst.be 
gsm 0471 63 13 21
Bevoegdheden: voorzitter bijzonder comité voor de 
sociale dienst – welzijn - senioren - sociale tewerkstelling 
- 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 
Jaargang 46 . FEBRUARI 2022
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

SOCIAAL TARIEF ELEKTRICITEIT
Door de hoge energieprijzen in 2021 
hebben huishoudens met een laag 
inkomen nood aan financiële steun. 
Daarom krijgen burgers die op 30 
september 2021 recht hadden op 
het sociaal tarief voor elektriciteit 
een eenmalig forfait van 80 euro. 
Dit bedrag wordt automatisch 
overgemaakt zonder dat een verdere 
actie nodig is. Daarnaast wordt het 
tijdelijke recht op het sociaal tarief 
voor mensen met een verhoogde 
tegemoetkoming verlengd tot en met 
31 maart 2022.

ZOTTE VAKANTIEJOB?
De jeugddienst zoekt toffe monitoren 
en vrijwilligers om hen tijdens de 
zomervakantie te versterken. Nog tot 
en met 10 februari kan je solliciteren. 
De vereisten? Entertainend, zot en 
ondernemend zijn en vol fantasie 
zitten. En je moet in 2022 minstens 
16 jaar worden. Neem contact op via 
jeugd@riemst.be!  

VZW RESET
Kringloopwinkel Reset draait op 
volle toeren. Om de dienstverlening 
nog te verbeteren, zoekt de winkel 
vrijwilligers die op zaterdagen 
van 10.00u tot 16.00u kunnen 
ondersteunen in het magazijn. 
De kringwinkel staat in voor je 
vervoersonkosten en voorziet 
werkkledij. Geïnteresseerden 
kunnen een mailtje sturen naar 
hanne.moors@vzwreset.be of 
bellen naar 0472 67 31 64. 

TEGEMOETKOMING 
OVERVLOEDIGE REGENVAL
De overvloedige regenval van 15 
tot 16 juli 2021 werd geklasseerd 
als ramp. Riemst is opgenomen in 
de geografische uitgestrektheid 
van deze ramp. Dit betekent dat 
voor schade, die werd geleden 
in Riemst naar aanleiding van de 
regenval van 14 juli tot 16 juli 2021, 
een aanvraag tot tegemoetkoming 
kan worden ingediend bij het 
Vlaams Rampenfonds. De uiterste 
datum voor het indienen van de 
aanvragen tot tegemoetkoming is 
vastgelegd op 31 maart 2022.

DORPSRESTAURANTS
De dorpsrestaurants in Riemst, 
Vlijtingen en Kanne zijn in het 
licht van de covid-besmettingen 
en -maatregelen tot nader order 
afgelast. Van zodra er zich weer 
mogelijkheden voordoen, zullen we 
hier meteen over communiceren.

  

VOORWOORD

Beste Riemstenaar, 

Ik kijk uit naar de komende februarimaand. 

De vriestemperaturen zullen af en toe niet 

ontbreken, maar dat kan ook mooi zijn. Zeker 

als de zon er af en toe eens doorkomt. Een tip 

die ik aan alle Riemstenaren kan geven is om de 

luisterwandeling ‘Dwalen met Verhalen’ te gaan 

doen. De verhalen zijn prachtig verteld, en het 

glooiende landbouwlandschap dat je doorkruist 

is ook de moeite.

Als schepen van dorpen- en plattelandsbeleid 

ben ik zeer blij met de aanstelling van onze 

beleidsmedewerker die onze dorpen nog 

sterker zal maken. Ik woon zelf in het kleine, 

samenhangende gehucht Elst. Jammer genoeg 

zitten we nog steeds met een pandemie. Zeker 

op zo’n moment is het fijn om in een sterk dorp 

te wonen. 

Nog steeds zetten medewerkers van de 

gemeente Riemst en talloze vrijwilligers zich 

in om de vaccinatiecampagne vlot te laten 

verlopen. In januari is ook de vaccinatie voor 

kinderen opgestart, een extra uitdaging. 

Voor wie, net zoals ik, graag in de keuken vertoe� , 

staat er trouwens nog een lekker gezond recept 

in deze 37Zeventig. Laat het smaken! 

Ik wens je een fijne maand februari.

Tot binnenkort! 

Guy Kersten

Schepen van openbare werken, begraafplaatsen, 

ruilverkavelingen, tewerkstelling, economie, 

middenstand, aankoop, burgerzaken en dorpen- 

en plattelandsbeleid

De Boekerij hecht veel belang aan jouw 
mening. We willen weten op welke 
vlakken De Boekerij goed scoort, wat 
verbeterd kan worden en hoe we jouw 
bibliotheekervaring zo aangenaam 
mogelijk kunnen maken 

We vragen je dan ook om te helpen en deel 
te nemen aan een gebruikersonderzoek 
over de bibliotheek. Of je nu lid bent van 
de bibliotheek of niet, iedereen zijn mening 
telt.  Ook kinderen en jongeren mogen 
deelnemen. De enquête is volledig anoniem 
en neemt zo’n 10 minuten van je tijd in 
beslag. Je vindt onze enquête op
www.riemst.bibliotheek.be.

Om je te bedanken, redden we 1 m2 bedreigd 
regenwoud voor elke ingevulde enquête. 
Bovendien maak je kans op één van de 
Bongo-bonnen ter waarde van €250. 

Je kan de enquête invullen tot en met 31 mei 
2022. Alvast bedankt voor je feedback!

GEEF JE MENING OVER
ONZE BIBLIOTHEEK!

Onze dorpen waren, zijn en blijven van 
ontelbare waarde voor onze gemeente. 
Sinds 1 januari hee�  Riemst een dorpen- en 
gezondheidsmedewerker. Het doel van deze 
functie is zorgen voor nog sterkere dorpen.  
In het algemeen kunnen we zeggen dat 
onze dorpen, dorpen moeten zijn waar het 
aangenaam is om te wonen, te werken, te 
leven en te ontspannen.

Riemst investeerde de afgelopen jaren al heel 
wat in de dorpen. Kilometers stoepen, een 
pleinenplan, het behoud van dorpsscholen 
met ook een uurtje extra sport, aandacht 
voor gezondheidsinitiatieven, … Er wordt 
voortgeborduurd op bestaande projecten 
die nu onder één noemer vallen: onze 13 
dorpen. 

Dorpen- en gezondheidsmedewerker Liliane
Nicolaes gee�  meer duiding over het project 
rond onze dorpen en wat de Riemstenaar 
mag verwachten.

“Het eerste half jaar draait om voorbereiding. 
We gaan proberen om onze ambities en de 
concrete acties die erbij horen te omschrijven. 
We willen weten wat jouw dorp voor je 
betekent, want wat belangrijk is in jouw dorp, 
zal voor iedereen anders ingevuld worden. 
Anderzijds zullen we ons baseren op alles wat 

we al weten door onderzoek en bevragingen, 
om zo een concrete inhoud te geven aan het 
project rond onze dorpen.”

Hoe ziet het perfecte dorp er voor jou 
persoonlijk uit?

Volgens mij heeft een dorpenbeleid drie 
dimensies: een sociale dimensie rond 
buurtgerichte zorg, een culturele dimensie 
rond ontmoeten en verbondenheid en een 
ruimtelijke dimensie rond voorzieningen. In 
een dorp kunnen mensen elkaar ontmoeten, al 
dan niet binnen de verenigingen. Waar nodig 
zijn er toegankelijke voetpaden, voldoende 
rust, veilig verkeer en aangename publieke 
ruimtes. Gezondheid en vergroening zijn ook 
belangrijk. Ik zou ook willen dat nieuwkomers 
zich snel thuis en welkom voelen.”

Hoe kunnen inwoners zelf mee nadenken 
over hun dorp?

“Als het onderwerp waar je aan denkt nog niet 
aan bod kwam: geen nood.  Zodra we klaar zijn 
met een actieplan voor jouw dorp komen we 
terug naar de bewoners om het actieplan te 
bespreken en aan te vullen. We ondernemen 
meerdere acties om onze inwoners te 
betrekken bij beslissingen die we nemen. Vorig 
jaar is er bijvoorbeeld een bevraging geweest 

bij 1.500 inwoners op vlak van gezondheid. 
Zodra deze gegevens verwerkt zijn zullen we 
ons gezondheidsbeleid hierop afstemmen. 
Op basis van deze resultaten zullen we ons 
beleidsplan aanpassen. Anderzijds hopen we 
ook op geëngageerde inwoners om ons te 
helpen om acties te realiseren. In een dorp waar 
vraag is naar meer sociale ontmoeting, zullen 
we op zoek moeten gaan naar vrijwilligers om 
dit mee te realiseren. Onze sterke verenigingen 
spelen hier al een heel belangrijke rol in.”

Wat is het uiteindelijke doel van dit project 
rond onze dorpen?

“We proberen elk dorp van Riemst op de 
kaart te zetten. Alle dorpen in Riemst zijn 
verschillend, hebben hun troeven en charmes 
en moeten hun eigenheid behouden. Ze zijn 
zeker niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. 
Het moeten dorpen zijn waarin jij en ik graag 
wonen. Heerlijk veelzijdig, zoals we vaak 
zeggen. Dat is een belangrijk uitgangspunt in 
ons dorpenbeleid en hier zal je in de toekomst 
zeker meer over horen. Er is dus werk aan de 
winkel!”

Als u momenteel al een goed voorstel heeft 
voor de leefbaarheid in uw dorp of Riemst 
in zijn geheel, aarzel niet om het te mailen 
naar gemeentebestuur@riemst.be!

In Vlijtingen is naast een deel van de 
Allewijstraat een stoep aangelegd. Deze 
straat verbindt de steenweg met de 
recreatiezone van Vlijtingen waar veel 
jeugd komt en enkele bedrijven en winkels 
liggen.

De Allewijstraat is een straat waar veel jeugd 
passeert op weg naar de voetbalvelden van 

Vlijtingen VV en Jeugdvoetbal Groot Riemst, 
de BMX en LRV Paardensport. Bovendien is 
er ook geregeld gemotoriseerd verkeer. De 
voetgangers en het gemotoriseerd verkeer 
zijn vanaf nu dus gescheiden. Binnenkort 
komt er in de Allewijstraat nog meer 
activiteit, want in de loop van dit jaar wordt 
er een skatepark aangelegd.

ALLEWIJSTRAAT KRIJGT STOEP

RIEMST: ONZE 13 DORPEN

In februari is het precies twee jaar 
geleden dat de Fietsbieb geopend werd in 
Riemst. De Fietsbieb is een uitleendienst 
van kinderfietsen. Voor €20 per jaar 
kunnen kinderen tot ongeveer 12 jaar een 
kinderfiets ontlenen en omwisselen als hij 
te klein geworden is.

Voor de verdere uitbouw van de Fietsbieb 
in Riemst zijn we nu dringend op zoek 
naar enkele extra vrijwilligers. Ben je 
geïnteresseerd? Neem dan contact op met 
Bart Bynens op 0475 61 18 34 of via
bart.bynens@beweging.net.

Door je in te zetten voor de Fietsbieb werk 
je mee aan het betaalbaar aanbieden 
van kinderfietsen, het hergebruik van 
grondsto� en en een deeleconomie waar de 
gemeente Riemst volledig achter staat.

De Fietsbieb van Riemst ligt op de 
Spaalderweg 7, achter de Kringloopwinkel. 
Meer informatie over de fietsbieb lees je op 
www.fietsbieb.be.

passeert op weg naar de voetbalvelden van 

  

Ken jij de oorsprong van de benamingen van 
deze twee straten in Bolder? 

De Mean Straat
Deze straat verwijst naar de familie de Méan die 
sinds 1588 in het bezit was van de heerlijkheid 
Meer en Bolder. De gekende kasteelhoeve de 
Méan, gelegen op de hoek van de Bolderstraat 
en de Meanstraat, is daar één van de getuigen 
van. Vanaf 1588 tot aan de Franse tijd bepaalde 
de familie de geschiedenis van de heerlijkheid 
Meer en Bolder. 

  

DE STRAAT EN ZIJN VERHAAL

Burgemeester Dewalquestraat
Mathieu Dewalque werd geboren te Bolder op 1 januari 1915 en 
overleed in Tongeren op 10 december 1988. Hij was de stichter 
van de firma Dewalque, die grondwerken en leidingen uitvoerde. 
Hij zetelde vanaf 1950 maar liefst 38 jaar in de gemeenteraad, 
waarvan 12 jaar als schepen in Zichen-Zussen-Bolder. Na de 
fusie van de dorpen volgde hij in 1984 Louis Reynders op als 
burgemeester van Riemst na een uitspraak van de Raad van State. 
Hij was 4 jaar burgemeester van Riemst.

Dit artikel kwam tot stand met dank aan Bertho Theunissen, Patrick 
Haekens en GOGRI. 

ENTHOUSIASTE
FIETSVRIJWILLIGERS GEZOCHTFIETSVRIJWILLIGERS GEZOCHT



INTERACTIEVE VOORSTELLING ROBBEDOEZEBAND (3 TOT 9 JAAR) | 05/02 |   

14:00 – 16:00

Locatie: Grote Zaal ‘t Paenhuys, Paenhuisstraat 11, Riemst

Kostprijs:  €5 basisrtarief / €2,5 sociaal tarief

Inschrijven: jeugd@riemst.be (verplicht)

WINTERJOGGING (5, 7,5 OF 10 KILOMETER) | 06/02   | 08:00 – 11:00 

Locatie: Jodenstraat, Vlijtingent         

Kostprijs: Gratis

Inschrijven:  riem.st/winterjogging 

ONLINE INFOSESSIE OPTIMO | 08/02   | 19:00

Locatie: Online

Kostprijs:  Gratis

Inschrijven:  milieu@riemst.be (25 plaatsen beschikbaar) 

VOORLEESHALFUURTJE | 09/02   | 14:30 – 15:00

Locatie: Openbare Bibliotheek Riemst, Paenhuisstraat 13, Riemst

Kostprijs:  Gratis

Inschrijven:  012 44 03 50 of bib@riemst.be  

JEUGDWORKSHOP MET DE HARMONIE VAN RIEMST (6 TOT 12 JAAR) | 12/02    

13:30 – 15:00

Locatie: Grote Zaal ‘t Paenhuys, Paenhuisstraat 11, Riemst

Kostprijs:  Gratis

Inschrijven: jeugd@riemst.be (verplicht)

INFOSESSIE: TUIN KLIMAATROBUUST INRICHTEN | 17/02  | 19:30 

Locatie: Online

Kostprijs:  Gratis

Informatie: milieu@riemst.be of 012 44 03 41

SCHAATSEN (+12 JAAR) | 23/02   | 13:30 – 17:00 

Locatie: Vertrek van bus op het gemeenteplein

Kostprijs:  €7,5 basistarief / €3,75 sociaal tarief

Informatie: jeugd@riemst.be (verplicht)

Let op: wijzigende coronamaatregelen kunnen invloed hebben op
onderstaande evenementen en data.
Alle fysieke evenementen zijn onder voorbehoud. 

GEFLITST

1. Ook TVL kwam Dwalen met Verhalen uittesten. 
2. Een mooie zonsopkomst in de velden rond Vlijtingen. 
3. Medewerkers van de gemeente Riemst helpen nog steeds mee om 

de vaccinatiecampagne in goede banen te leiden. 
4. We toonden de oudste inkerving ooit gevonden in onze 

mergelgroeves aan de pers. 

1

2

3

4

Een leuke foto gemaakt in Riemst? Tag ons (@gemeenteriemst) in je Instagram-post of 
gebruik de hashtag #riemstliefde. Foto’s kunnen ook ingegestuurd worden naar com-
municatie@riemst.be.  Wie weet verschijnt jouw foto wel in de volgende 3770…

De laatste jaren zorgen extreme 
weersomstandigheden zoals langdurige 
droogte, hittegolven en wateroverlast voor grote 
klimaatuitdagingen. Om onze tuinen beter te 
voorzien op deze omstandigheden liggen alle 
oplossingen binnen handbereik. De gemeente 
Riemst zet daarom haar schouders mee onder de 
Campagne Limburgse Klimaattuinen.

De gevolgen van de klimaatverandering zijn ook 
merkbaar in onze tuinen. Door in te zetten op meer 
groen en minder verharding, bereiden we in Riemst 
onze tuinen en openbare ruimte voor op deze nieuwe 
dreigingen. Jij kan meewerken aan de oplossing. 
Daarom worden verschillende gratis online infosessies 
georganiseerd. 

Meer info over de campagne Limburgse Klimaattuinen: 
www.limburgseklimaattuinen.be

Op 1 januari ging de nieuwe manier van 
afvalophaling van start: Optimo. Dankzij 
dit project verloopt de afvalophaling in 
Riemst e� iciënter en milieuvriendelijker. 
Optimo zorgde voor enkele wijzigingen. 
We lijsten alle praktische informatie met 
betrekking tot afvalophaling nog eens op.    

Afvalophaling Optimo

Sinds de start van het Optimo-project worden 
enkel nog de nieuwe PMD-zakken met een wit 
lint en de grijze huisvuilzakken opgehaald. 
Volledige rollen van de oude zakken 
kunnen nog tot en met 31 maart 2022 in het 
recyclagepark ingeleverd worden tegen de 
nieuwe zakken. Het recyclagepark van Riemst 
bevindt zich op de Spaalderweg 5. 

Afvalkalender

Optimo bracht ook wijzigingen met zich 
mee wat betre�  de momenten van de 
ophaalrondes. Deze informatie vindt u terug 
in de afvalkalender van Limburg.net, die eind 
december/begin januari in de brievenbus 
viel. Wie nog geen afvalkalender ontving, kan 
er eentje halen in het gemeentehuis of bij 
de gemeente aanvragen om de kalender per 
post te ontvangen. 

De afvalkalender is ook steeds te raadplegen 
via www.limburg.net/afvalkalender. 

GFT-sticker 

De GFT-sticker van vorig jaar is nog geldig tot 
en met 31 maart 2022. Het is dus niet nodig 
om nu al onmiddellijk naar het gemeentehuis 
te komen om de nieuwe sticker te kopen. In 
de afvalkalender van Limburg.net staat tijdig 

nog eens een herinnering hierover genoteerd. 
Vanaf 14 februari zijn de GFT-stickers ook weer 
verkrijgbaar bij de lokale handelaars. Vergeet 
uw identiteitskaart niet mee te nemen.

Quotum huisvuilzakken

Elk gezin hee� , in functie van de grootte van 
het gezin, recht op een aantal huisvuilzakken. 
Deze tegoedzakken zijn vanaf 14 februari te 
verkrijgen bij de lokale handelaars en aan het 
onthaal van het gemeentehuis. Ook hiervoor 
is uw identiteitskaart vereist.

Werkzaamheden

Vanuit enkele straten nabij de werken net 
voorbij Vroenhoven, krijgen we af en toe 
de melding dat afval niet werd opgehaald. 
De reden hiervoor is dat de vuilniswagen 
de straat niet kan inrijden. In dat geval is de 
aannemer van de werken verantwoordelijk 
om een regeling te tre� en waarbij de 
afvalophaling wel kan doorgaan. Wanneer we 
een melding krijgen, spreekt de gemeente de 
aannemer steeds aan.

Voor al uw vragen over afvalophaling, 
huisvuilzakken en de GFT-stickers kan u ook 
contact opnemen met de klantendienst van 
Limburg.net via het gratis telefoonnummer 
0800 90 720.

Tuinieren is hip: je kweekt je eigen 
gezonde groentjes, je beweegt en belee�  
plezier. Maar samen tuinieren is nog 
leuker! Je leert van elkaar, helpt elkaar en 
je bent gezellig samen. Voor de Riemstse 
samentuin op de welzijnscampus zoeken 
we nog enkele tuiniers.  

Ervaring in tuinieren is geen must. De 
organisatie Velt gee�  info en advies indien 
nodig en ook de andere tuiniers staan altijd 
klaar om advies te geven. 

De samentuin bestaat uit 10 tuintjes van 

ongeveer 60 m2 en een gemeenschappelijke 
bessenstrook. Materialen om te tuinieren 
worden voorzien door het Sociaal Huis. 
De tuintjes zijn altijd toegankelijk. Op 
regelmatige tijdstippen organiseren de 
tuiniers samenwerkdagen. Tijdens deze 
gezellige bijeenkomsten werken ze aan de 
gemeenschappelijke stukken. Het project is 
een initiatief van het Sociaal Huis Riemst in 
samenwerking met de gemeente Riemst en 
Limburg.net.

Heb je interesse? Neem dan contact op met 
het Sociaal Huis op 012 44 09 10.

Jouw evenement hier ook zien verschijnen? Geef je activiteit tijdig in via www.uitdatabank.
be! De kalender voor februari verschijnt eind januari. Evenementen dienen vóór 5 februari 
ingevoerd te zijn in de UiTdatabank.

AFVALOPHALING:
PRAKTISCHE INFORMATIE

GROENE VINGERS GEZOCHT

ONLINE INFOSESSIES
‘CAMPAGNE LIMBURGSE KLIMAATTUINEN’

In Lafelt kan je sinds de kerstvakantie dwalen 
met verhalen. Op acht locaties in en rond 
het dorp staan borden met QR-codes die 
doorverwijzen naar winterse verhalen.

De borden met QR-codes blijven staan tot en met 
6 maart, tot het einde van de krokusvakantie dus. 
Een wandeling langs de acht  borden is ongeveer 
5 kilometer lang. Achter de QR-codes die op de 
borden staan, zit steeds een luisterverhaal. Er is 
telkens een verhaal voor kinderen, eentje voor 
volwassenen en eentje dat met het hele gezin 
beluisterd kan worden.

De verhalen volgen elkaar niet op, dus instappen 
kan overal op de route. De wandeling is gratis en kan 

gedaan worden met de kinderwagen. Let wel op: 
er kan modder op de verharde wegen liggen, dus 
aangepast schoeisel is aangeraden. De wandeling 
is een alternatief voor de Dwaallichtjestocht die 
op 26 december niet kon doorgaan wegens de 
coronabeperkingen.
Wil je de luisterwandeling zelf doen? Check de 
route via riem.st/dwalen. 

Heb je een mooie foto gemaakt tijdens de 
wandeling? Bezorg ‘m ons via communicatie@
riemst.be of laat het ons op Instagram weten door 
@gemeenteriemst te taggen.

WINTERWANDELING 'DWALEN MET VERHALEN' IN LAFELT

In november gingen we op zoek naar het beste gezonde recept van 
Riemst. Dit in het kader van de campagne ‘Gezonde Gemeente’. Dit 
recept van Marleen Muurmans haalde het net niet, maar we delen 
het toch graag met jullie.

Hoe maak je Marleens tortilla van zoete aardappel?

STAP 1 Verwarm de oven voor op 180 graden.

STAP 2  Fruit ondertussen de rode ui en de look in wat olijfolie.

STAP 3 Voeg de blokjes van zoete aardappel toe. Bak op middelhoog 
vuur. Voeg beetje bij beetje de spinazie toe en breng op smaak met 
peper en zout.

STAP 4 Klop de eieren los en verkruimel er de feta bij. Voeg toe aan de 
zoete aardappel en spinazie

STAP 5  Zet de tortilla ongeveer een kwartier in de over. 

GEZONDE RECEPTEN:
TORTILLA VAN ZOETE AARDAPPEL

Ingrediënten (4 personen)

• 5 eieren
• 1 rode ui (gesnipperd)
• 1 teentje look (geperst)
• 450 gram zoete aardappel (blokjes)
• 400 gram spinazie
• 125 gram feta
• Olijfolie
• Peper
• Zout

Infosessie ‘Waarom en hoe je tuin 
klimaatrobuust inrichten’

Minder verharding, meer schaduw, ruimte voor water en 
een grotere diversiteit aan planten. Neem deel aan de 
online infosessie op donderdag 17 februari 2022 om 
19u30. Inschrijven kan via milieu@riemst.be
of 012 44 03 41.

Infosessie ‘Waterbeheer in de tuin’

Hee�  je tuin te lijden onder droogte of heb je bij hevige 
regen wateroverlast? Mogelijk kan je hier zelf iets aan 
doen. Tijdens deze online infosessie loodsen we je door 
de verschillende mogelijkheden van wateropvang en 
infiltratie: van een hemelwaterput tot wadi’s en zelfs 
de aanleg van groendaken. Neem deel aan de online 
infosessie op donderdag 17 maart 2022 om 19u30. 
Inschrijven kan via milieu@riemst.be of 012 44 03 41.

Heb jij het recept van Marleen uitgeprobeerd? Laat het ons weten door op social media een foto te plaatsen
en @gemeenteriemst te taggen, of stuur een mailtje naar communicatie@riemst.be! 

19u30. Inschrijven kan via milieu@riemst.be
of 012 44 03 41.

infiltratie: van een hemelwaterput tot wadi’s en zelfs 
de aanleg van groendaken. Neem deel aan de online 
infosessie op donderdag 17 maart 2022 om 19u30. 
Inschrijven kan via milieu@riemst.be of 012 44 03 41.


