REALISATIE

ONZE 13 DORPEN,
EXTRA IN DE
BLOEMETJES

RIEMST IN
WOORD
EN BEELD

We zetten in op de leefbaarheid van onze
dorpen. Dit jaar brachten we extra bloemen
en bloemperken aan in onze dorpskernen.
Ook met kerst voorzagen we op heel wat
plekken kerstbomen met lichtjes. Zo brachten we extra licht in de donkerste dagen van
het jaar.

Verborgen parels in overvloed in onze gemeente. Van grote
kleppers als de Brug in Vroenhoven en de mergelgroeven tot
kleinschalige pleziertjes zoals een deugddoende wandeling
of fietstocht door onze glooiende landschappen. Er is altijd
iets te ontdekken, zowel voor bezoekers als voor onze inwoners. Wij genieten van het leven. Wij genieten Riemstig.

JAAROVERZICHT
2020
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K3 FILMT IN GROTTEN KANNE EN ZICHEN
Voor de nieuwe film “Dans van de farao” nam K3 gedurende ruim een
week op in de grotten van Kanne en onder de Lindestraat in Zichen. De
vrijwilligers van de hulpdienst groeven, welke in stonden voor de veiligheid, leerden Hanne, Klaasje en Marthe ook nog het één en ander over de
geschiedenis van de groeven.

VOORWOORD
REALISATIE

In deze “Riemst in woord en beeld” blikken we terug op
een jaar vol uitdagingen. Deze uitgave toont dat het gemeentebestuur meer dan ooit voor u klaar staat. In voor- én
in tegenspoed zorgen we voor Riemst en voor elkaar. Elke
Riemstenaar telt.
Samen kijken we uit naar 2021. In 2021 gaan we vol nieuwe
energie aan de slag. Er zitten heel wat mooie realisaties in
de pijplijn. We bouwen verder aan een gemeente waar het
goed is om te wonen, te leven en te werken.
4,5 miljoen euro investeren we het komende jaar in Riemst.
Genoelselderen krijgt een nieuw plein en heel wat nieuwe
woongelegenheid. In Membruggen starten we met rioleringswerken. Net als op heel wat andere plekken in Riemst,
voorzien we er nieuwe stoepen. Zaal ’t Paenhuys wordt opgefrist. Acht kerkhoven worden overkapt. In Riemst-centrum
wordt er zelfs een nieuw kerkhof voorzien. Ook investeren
we in iPads voor de leerlingen van onze vrije en gemeentelijke
basisscholen. Zo zetten we in op digitalisering.
2021 wordt een jaar om naar uit te kijken.
Nu blikken we eerst nog even terug op de
hoogtepunten van 2020.
We wensen u veel kijk- en leesplezier!

NIEUWE PARKING BRUG
VROENHOVEN
De Vlaamse Waterweg legde een grote nieuwe
parking aan bij de brug van Vroenhoven. Op die
manier speelt men in op het groeiende aantal bezoekers aan de brug en het museum. Niet alleen
werden er meer dan 180 parkeerplaatsen voor
auto’s aangelegd, ook werden er 3 parkeerplaatsen voor touringcars gemaakt. Uiteraard werd de
volledig parkeerplaats zo gemaakt dat regenwater
optimaal door de grond opgenomen kan worden.
Zo zorgen we voor voldoende infiltratie van het
regenwater en gaan we wateroverlast tegen.
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TOERISTISCHE
WANDELINGEN VOOR
ONZE INWONERS
In deze coronatijden is het belangrijk om in
beweging te blijven en gelukkig hebben wij
heel wat mooie landschappen, die je kunt
verkennen. Daarom maakte de Dienst Toerisme
speciaal voor de inwoners van Riemst voor elk
kerkdorp een wandelroute. De wandelingen
nemen je mee langs de mooiste plekjes,
vergezichten en historische bezienswaardigheden.
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AANTAL VLEERMUIZEN GESTEGEN
Ook dit jaar vond de vleermuizentelling plaats en wat bleek: de aantallen waren wederom gestegen. Met een stijging van maar liefst 6% waren er in onze mergelgroeven ca. 4700 vleermuizen te vinden. Het toont
dat onze inspanningen om de
vleermuizen te beschermen en
een goed leefklimaat te scheppen hun vruchten afwerpen.
Uiteraard zal de gemeente steeds
blijven werken om de aantallen
nog verder te doen stijgen.

Mark Vos
Burgemeester
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RIEMST REDT DE BINCK
BANK TOUR
Oorspronkelijk zou een etappe van Binck Bank
Tour vertrekken aan de brug van Vroenhoven
en na een ronde door onze gemeente zijn weg
vervolgen richting het Nederlandse Sittard-Geleen. Toen een kleine week voor aanvang,
sportwedstrijden niet meer mochten plaatsvinden op Nederlands grondgebied, benaderde
de organisatie ons of we konden helpen. En dat
konden we! Wat oorspronkelijk alleen een start
zou zijn veranderde in een volledige tijdrit. Met
de Slingerberg als zeer pittige start en een finish
na bloedstollende afdaling via de Muizenberg.
Onze inwoners konden overal langs de kant het
spektakel aanschouwen, behalve bij de start en
finish. We zijn enorm trots op onze medewerkers,
die dwars door alle gelederen heen, zich van
hun beste kant hebben laten zien. Riemst werd
urenlang door tientallen miljoenen mensen op tv
bekeken en de spectaculaire helikopterbeelden
spraken boekdelen. Dit smaakt naar meer.
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STROMAE DOET
FOTOSHOOT BIJ BRUG
VAN VROENHOVEN
De Vlaamse producer en zanger Stromae
presenteerde dit jaar zijn eigen kledinglijn en
zocht daarvoor de brug van Vroenhoven uit
als plek voor de bijbehorende fotoshoot. Al
talloze keren was de omgeving van het amfitheater van de brug, het decor van fotografen
uit de modewereld. Met zijn zachte rondingen en woestijnkleur, spreekt het bouwwerk
tot de verbeelding.
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ALLE RIEMSTSE
SCHOOLKINDEREN FIT!
Een goede manier om de algemene fitheid te
verbeteren, is het inzetten op opvolging tijdens
de turnlessen en het aanbieden van regelmatige
‘beweegtussendoortjes’. De gemeente Riemst
investeerde daarom in de aanstelling van een
voltijdse sportanimator. Elke Riemstse klas
krijgt onder zijn leiding elke week een uur extra
bewegingsles.
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TURNEN IN DE
GLOEDNIEUWE TURNZAAL
IN MILLEN
De uitbreidingswerken aan de turnzaal van
gemeentelijke basisschool De Driesprong in
Millen zijn helemaal klaar. De werken startten
in januari 2020 en in 11 maanden tijd maakte
het afdak plaats voor een mooie sportzaal van
150 m². De bouw kostte 220.000 euro, waarvan
148.000 euro gesubsidieerd werd door Sport
Vlaanderen. Na de schooluren zal de sportzaal
opengesteld worden voor sportactiviteiten.

GEMEENTELIJKE
DIENSTEN OPEN TIJDENS
LOCKDOWN
Toen we begin maart in de corona-pandemie
terecht kwamen, was het voor de gemeente van
groot belang dat de essentiële dienstverlening
in stand bleef. Je kan nog steeds terecht voor
rijbewijzen, voor bouwaanvragen, jeugd- en
sportactiviteiten, toeristische informatie enz.
Het enige dat er veranderde; we werken op
afspraak. Heel wat diensten toonden hun creativiteit en doorzettingsvermogen. In 2020 werd
het mogelijk om een aangifte adreswijziging te
doen via ons e-loket. In volle coronatijd voorzag
de bibliotheek een afhaalservice. Het dienstencentrum werd tot 2 maal toe omgebouwd tot
een corona proof blokbar. In het Sociaal Huis
bemande men een hulplijn voor vragen rond
corona. Ook droegen zij hun steentje bij in de
lokale contact tracing. De jeugddienst bokste
op de laatste minuut een veilige en erg leuke
SWAP, Grabbelpas en Speelpleinzomer in elkaar.
Dienst toerisme verzamelde leuke staycationen wandeltips voor de inwoners.

Riemst is een gemeente in beweging. Er zit muziek in onze 13 bloeiende
kerkdorpen. Onze inwoners wonen, werken en leven hier graag en daar
blijven wij als gemeentebestuur ook in de toekomst op inzetten. Door samen
te werken, door samen te zijn en door samen te leven. Wij leven Riemstig.
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BEDANKT HELDEN VAN
DE ZORG!
In het begin van de coronacrisis voorzagen we
voor alle zorgverleners in onze gemeente extra
beschermingsmiddelen. De materialen waren
op dat moment erg schaars. De gemeente kocht
de beschermingsmiddelen in grote aantallen
aan bij verschillende leveranciers, en verdeelde
ze bij het zorgpersoneel. Het ondersteunen van
deze essentiële sector is voor onze gemeente
erg belangrijk.
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MONDMASKERS VOOR
ELKE RIEMSTENAAR
De gemeente werd in 2020 geconfronteerd met
heel wat onzekerheden. Hoeveel mondmaskers zouden er beschikbaar zijn en wanneer?
We wachtten niet af en voorzagen, zodra we
konden, voor elke inwoner een mondmasker
met filter. Dankzij de inzet van een grote groep
vrijwilligers en personeelsleden werden de
maskers in een recordtijd bedeeld.
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RIEMSTHELPT.BE
Om ervoor te zorgen dat onze inwoners alle
belangrijke informatie over het coronavirus op
één plek terug konden vinden, bouwden we de
website RiemstHelpt.be.
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RIEMST GAAT KLASSIEK/
DIGITAAL
Voor het eerst werd een concert in de reeks
“Riemst gaat klassiek” gestreamed. Het
optreden van Koi Collective was een groot
succes en werd op YouTube en op Facebook
gestreamed. Meer dan 10.000 mensen zagen de
stream in hun tijdlijn voorbij komen.

WERKEN IN UITVOERING
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STEUN VOOR VERENIGINGEN IN
CORONA-TIJD
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KARTERING PLATEAU VAN CAESTERT
De groeven in het plateau van Caestert liggen voor het grootste deel
op ons grondgebied. Dat maakt ons ook verantwoordelijk voor het
behoud van dit bijzondere stukje erfgoed. Niet in de laatste plaats,
omdat ze bijzondere oude tekeningen bevatten en een reservaat voor
vleermuizen zijn. Wanneer je iets wil beschermen, heb je nauwkeurige
kaarten nodig. In 2019 investeerde de gemeente in een 3D-scanner.
Deze werd dit jaar onder andere gebruikt om deze groeven in kaart
te brengen. Iets dat normaal meerdere jaren werk kost, is nu in een
fractie van de tijd uitgevoerd.
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NOODOPVANG KINDEREN
TIJDENS LOCKDOWN
Toen in het voorjaar de lockdown werd afgekondigd en
de scholen dicht gingen, had dit direct gevolgen voor de
opvang van kinderen. Voor ouders met cruciale beroepen
werd er door de gemeente noodopvang voorzien tijdens
de reguliere schooltijden. Ook de buitenschoolse opvang
liep door. We weten dat het absoluut niet eenvoudig is
geweest voor de ouders en we hebben onze inwoners
maximaal gesteund in deze moeilijke periode.

Voor onze Riemstse verenigingen en vrijwilligersorganisaties was 2020 een jaar van afstand houden,
contacten beperken, en voorzichtig zijn. Men mocht zelfs even niet vrijwilligen : activiteiten werden
geannuleerd en uitgesteld. Het was moeilijk om de verenigingskas te spijzen. We gaven daarom de
verenigingen dit jaar een financieel duwtje in de rug door het vroeger uitbetalen van de jaarlijkse
werkingstoelage. Ook kenden we de subsidie van het ‘Vlaamse noodfonds rond cultuur, sport en jeugd’,
€ 172.171,78, rechtstreeks toe aan de erkende verenigingen. Dit op basis van dezelfde, evenredige
verdeelsleutel als bij de toekenning van de jaarlijkse werkingsubidies. We hielden digitaal contact en
brieften de jeugd-, sport-, en cultuurverenigingen via e-mail en nieuwsbrieven over de wijzigingen in
de corona maatregelen. We polsten naar hun noden via een enquête en zetten in de toekomst ook een
webinar op. We dachten samen met de verenigingen mee na, over hoe we op een corona proof manier
toch actief konden blijven.
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VEILIG E-BOEKEN LENEN
EN BOEKEN AFHALEN

NIEUWE SPEELTUIN
KRINKELSGRACHT

Sinds september kunnen inwoners van Riemst
e-boeken lenen. Met één druk op de knop, leen je
e-boeken bij de bib op je eigen toestel. Je kan de
e-boeken lenen op je e-reader, tablet, smartphone of computer. Er is een collectie van een
6000-tal schitterende titels om van te snoepen.
Je kunt de boeken zes weken lang lenen en ze
verdwijnen vanzelf van je apparaat. Je kunt ook
twee boeken reserveren. Tijdens de lockdown
van het voorjaar hebben we nog een extra service
opgezet: een afhaalloket. Op bestelling konden
dan veilig boeken afgehaald worden om deze
op een later moment weer te deponeren in de
brievenbus. Maximale service, minimaal risico.

Vlak voor de zomer werd de nieuwe speeltuin Krinkelsgracht in Riemst geopend. De speeltuin kwam
tot stand door participatie met kinderen van de
basisschool en van scouting Rumanzeis. Ook de
buurtbewoners werden mee betrokken. De speeltuin heeft een heel natuurlijke uitstraling en biedt
groot plezier voor kleine en grotere kinderen.

GESCHEIDEN RIOLERING
VOOR STRATEN
GENOELSELDEREN,
KANNE EN MEMBRUGGEN
In Genoelselderen wordt in de Boudewijnstraat,
Heiveld en in de St. Maartenstraat een gescheiden riolering aangelegd. Rioleringswerken,
betekenen automatisch ook wegenwerken: het
wegdek en de voetpaden worden in één adem
mee vernieuwd. Ook op de oude Jekerweg in
Kanne gebeurde dit. In het voorjaar 2021 starten
gelijkaardige werken in de Wijnstraat, de Nolkensstraat en de Koekoekstraat in Membruggen.
De werken vinden plaats om zo ervoor te zorgen
dat afvalwater en zuiver regenwater gescheiden
en efficiënter afgevoerd kunnen worden en dat
wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen wordt.
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BUFFERBEKKENS IN
HERDEREN EN RIEMST
In Herderen werd langs de Tongersesteenweg
begonnen met de aanleg van een gigantisch
waterbekken om zo wateroverlast tegen te
gaan. De zware machines diepen er een bufferbekken uit met een oppervlakte van anderhalf
voetbalveld en een inhoud van 7.500 m³. De
realisatie van het waterbekken kadert in het
project van Fluvius waarbij gescheiden riolering
wordt aangelegd aan beide zijden van de
Tongersesteenweg - in de bewoonde zones van
Millen en Herderen.
Ook op de Tramstraat in Riemst zijn er waterbeheersingswerken bezig. Er wordt gewerkt
aan een bufferbekken achter het Tramplein. De
Tramstraat en de Burg. Schiepersstraat worden
tegelijkertijd voorzien van een nieuw wegdek.
Ook het kruispunt Tramstraat - Toekomststraat Heukelom-Dorp wordt aangepakt.
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LIJST HANDELAARS OP RIEMSTHELPT.BE
Op de website RiemstHelpt.be plaatsten we een lijst van de handelaars, waar je kan afhalen.
Ook ontdek je er welke ondernemers aan huis bezorgen. Met de maanden groeide het overzicht. Het maakt het gemakkelijk voor onze inwoners om te zien hoe ze aan bepaalde goederen
of diensten kunnen geraken. Zo steunen we de lokale middenstand.
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HET STOEPENPLAN:
AANLEG STOEPEN
MILLERDRIES MILLEN

REALISATIE

Op de Millerdries in Millen werden dit jaar stoepen
aangelegd. We maakten tevens van de gelegenheid gebruik om alle nutsvoorzieningen onder de
grond te leggen. De aanleg is onderdeel van het
prioriteitenplan stoepen.
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WE LATEN NIEMAND LOS
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LAPTOPS VOOR
KWETSBARE SCHOLIEREN
Tijdens de lockdown van het voorjaar vond
het onderwijs volledig plaats via het internet.
Niet zo evident voor kinderen uit kwetsbare
gezinnen. Via het Sociaal Huis werden laptops
verzameld en in orde gemaakt. Daardoor viel er
geen enkel kind uit de boot.

Riemst gaat voor haar bedrijven, handels- en horecazaken. Ook
wanneer corona ons uitdaagt. We blijven innoveren en staan altijd
open voor ideeën om te groeien. Als plattelandsgemeente werken
we nauw samen met onze landbouwers en zetten we in op onze
waardevolle streekproducten. Wij denken Riemstig.

Vanaf maart vielen vrijwel alle activiteiten voor
ouderen weg omwille van de gezondheidsrisico’s.
Daardoor dreigden alleenstaande 70-plussers in
een isolement te raken. Maar niet als het aan ons
ligt. Iedere persoon, waar we het telefoonnummer van konden vinden, kreeg een telefoontje
vanuit het Sociaal Huis. We vroegen hoe het met
hen ging en of we ergens mee konden helpen.
Wat later gingen vele vrijwilligers op pad om bij
diezelfde mensen een jampotje af te leveren. Een
klein presentje in moeilijke dagen. Onze ouderen
namen ze dankbaar in ontvangst. Momenteel
bellen onze medewerkers weer elke dag om te
horen of er ergens nood aan is of gewoon om een
praatje te maken.
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AANPLANT
KLIMAATBOMEN
In heel Riemst zijn er 200 klimaatbomen aangeplant, waarvan 25 stuks op de site Eyckendael.
Elke extra boom helpt om de effecten van de
klimaatverandering op te vangen.
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NIEUWE BUS MINDER
MOBIELEN CENTRALE
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OPLEVERING
WELZIJNSCAMPUS
EYCKENDAEL

De Minder Mobielen Centrale van het Sociaal
Huis heeft een gloednieuwe bus. Deze rijdt op
CNG en is daarmee milieuvriendelijk. Het volledige gemeentelijke wagenpark wordt op termijn
duurzaam.

De aanleg van de welzijnscampus Eyckendael in
Riemst-centrum werd in 2020 afgerond. Het totale
kostenplaatje van dit project bedroeg 400.000
euro. Bij de heraanleg stond de vlotte toegankelijkheid van alle diensten die op deze locatie
geclusterd zijn centraal. Een cluster van diensten
betekent ook heel wat extra autoverkeer. De regels
rond de betonstop indachtig, werd de nieuwe parking ’Paenhuys’ aangelegd in waterdoorlatende
materialen. Zo kunnen er naast het Sociaal Huis 90
auto’s parkeren en komt de doorvloeiing van het
hemelwater in de grond toch niet in het gedrang.
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PAKJESAUTOMAAT:
24 OP 24 PAKJES
ONTVANGEN EN
VERZENDEN
Naast het gemeentehuis aan de zijde van
de politiepost staat een pakjesautomaat
van Bpost. Je kan hier jouw pakketje laten
leveren. Handig bijvoorbeeld wanneer je niet
thuis bent. Je hebt vijf dagen de tijd om het
pakket af te halen. Dit kan 24 uur per dag.
Handelaars kunnen op hun beurt ook weer
pakketjes versturen met dit systeem.

KERMISSEN GAAN IN
AANGEPASTE VORM
DOOR
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EROSIEWERKEN
DAALSTRAAT HERDEREN

Ook de foorkramers werden hard getroffen door
deze crisis. In de zomer zagen we de kans om de
kermissen in onze gemeente onder gecontroleerde omstandigheden door te laten gaan en
daar waren de foorkramers op hun beurt heel
blij mee. De gemeente zorgde voor bezoekersstromen, signalisatie, ontsmettingsmogelijkheden en voor handhaving van de maatregelen.
Iedereen kon zo veilig, in z’n eigen bubbel,
genieten van de kermis.

REALISATIE

NIEUWSBRIEF
LANDBOUWERS EN
MIDDENSTAND IN NIEUW
JASJE
De nieuwsbrief naar de landbouwers en lokale
middenstand werd halverwege het jaar in een
nieuw jasje gestoken. Daardoor is het mogelijk
de nieuwsbrief sneller en overzichtelijker op
te maken en kunnen we de privacyregelgeving
nog beter waarborgen. Bovendien zorgt het
systeem er automatisch voor dat de nieuwsbrief
optimaal op elk apparaat getoond wordt.

In de Daalstraat in Herderen vonden werken
plaats in het kader van erosiebestrijding en waterbeheersing. Doorgaans zijn de oplossingen
tegen wateroverlast een mix van maatregelen,
zoals de aanleg van grasstroken, aarden dammen en dammen uit plantaardige materialen.
Met de gemeentelijke technische dienst voeren
we heel wat werkzaamheden uit in eigen
beheer. In de Daalstraat betreft het drie houthakseldammen op verschillende sites achter
de woningen. In combinatie met de verhoging
van het wegdek zorgen deze dammen voor de
opvang van het water dat wegstroomt uit het
Grootbos in Genoelselderen.
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DENK EET KOOP LOKAAL IN AUGUSTUS
We helpen onze ondernemers door de coronacrisis heen. Zo blijven noodzakelijke voorzieningen
aanwezig in de dorpen en dat komt de leefbaarheid ten goede. Om lokaal kopen aan te jagen, deden
we in augustus een speciale editie van Denk.Eet.Koop.Lokaal. Hierbij konden klanten bij deelnemende
handelaren hun kasticket deponeren en zo automatisch meedingen naar Riemstse cadeaubonnen.

