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Voorwoord
Reikhalzend kijken we uit naar die lange 
zomervakantie. Heb je nog geen plannen? 
Wij helpen graag! Ontdek het volledige 
aanbod in onze zomeractiviteitengids en 
schrijf je vanaf 1 juni in voor onze knots-
gekke activiteiten.

De zomerperiode betekent ook dat we 
weleens te maken krijgen met overlast van 
wespen. Laat je snel en efficiënt bijstaan 
door de brandweer en vraag een verdel-
ging aan via hun e-loket. Wist je trouwens 
dat je de bijen kan helpen door biobloemen 
aan te planten? Er zijn nog zaden verkrijg-
baar, vraag ernaar bij onze Milieudienst.

Onlangs kochten we een 3D-laserscanner 
aan. Het toestel zal ons helpen om de mer-
gelgroeven nog nauwkeuriger en sneller in 
kaart te brengen. Dat komt de veiligheid 
ten goede, omdat stabilisatiewerken ge-
richter uitgevoerd kunnen worden. 

Tot slot krijgen we regelmatig vragen over 
de samenstelling van het nieuwe bestuur 
en de verdeling van de bevoegdheden, 
daarom stellen we het gemeentebestuur 
graag aan jullie voor. Zo kan je een gezicht 
plakken op de namen en leer je ons beter 
kennen.

Ik wens je alvast een fijne afsluiter van het 
schooljaar!

Mark Vos
Burgemeester

GEÏNTEGREERD PLAN 
VAN AANPAK VOOR 
MERGELGROEVEN 
RIEMST P. 2

EEN WESPENNEST,  
WAT NU? P. 2

VERKLEIN DE PAPIER-
BERG, VRAAG JE  ANTI- 
RECLAMESTICKER AAN 
P. 3

JOUW  
GEMEENTEBESTUUR 
STELT ZICH GRAAG 
EVEN VOOR! P. 4

GEMEENTELIJKE SLUITINGSDAGEN
De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 
maandag 10 juni (Pinkstermaandag).

BEKENDMAKING GEMEENTELIJK 
RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (RUP) 
“BEELDBEPALENDE BAKENS”
Het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(RUP) “Beeldbepalende bakens” ligt van 
maandag 13 mei 2019 tot en met vrijdag 
12 juli 2019 tijdens de diensturen ter inzage 
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LEES MEER ONLINE  
WWW.RIEMST.BE/KALENDER

RIKI 
ZOMERT!

De zomervakantie is in zicht en dat betekent dat we volop beginnen met het plannen 
van onze activiteiten. Wij helpen jullie daar graag bij! In onze zomeractiviteitengids 
2019 vind je het volledige aanbod van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten voor een 
leuk gevulde, gevarieerde zomer. Indien je de gids niet via de school ontvangen hebt, 
haal hem dan af aan één van de gemeentelijke onthaalbalies en gebruik de handige 
kalender om het overzicht te behouden. Dan geniet je gegarandeerd van een onver-
getelijke vakantie.

Inschrijven?
Wil je je inschrijven voor één van onze activi-
teiten? Doe dit dan vooraf, want de plaatsen 
zijn beperkt. Inschrijven is mogelijk vanaf 
zaterdag 1 juni, 7.00 u. We raden aan om 
online in te schrijven, op die manier worden 
de inschrijvingen het snelst verwerkt. Je dient 
dan enkel nog een klevertje van het zieken-
fonds mee te nemen naar de eerste activiteit. 
Opgelet: afhankelijk van de activiteit, dien je 
op een andere manier in te schrijven. Hoe? 
Ontdek het in de gids of op www.riemst.be/
nl/jeugd/actief/vakantieaanbod. Als je bent 
ingeschreven, is dat definitief en ontvang je 
een factuur. Je kan enkel nog annuleren bij 
overmacht, bv. ziekte.

Speciale tarieven en kortingen
Indien je recht hebt op een verhoogde tege-
moetkoming of het Omniostatuut, krijg je bij 
ons een sociaal tarief. Je krijgt dan 50% kor-
ting op het inschrijvingsgeld. Kijk op het kle-
vertje van je ziekenfonds. Eindigt het nummer 
op je kleefbriefje voor de schuine streep op 
1? Dan heb je recht op korting. Vraag het bij 

IN DE KIJKER  

twijfel zeker na bij je ziekenfonds. Eindigt het 
nummer niet op 1, maar heb je het financieel 
moeilijk? Afhankelijk van jouw persoonlijke 
inkomsten en uitgaven kan het Sociaal Huis 
ook een sociaal tarief toekennen. Neem con-
tact op via tel. 012 44 09 10. 

Belangrijke mededelingen
• Zonder schriftelijke toestemming van een 

arts en van de ouders worden er geen me-
dicijnen toegediend aan de kinderen.

• Bij warm weer vragen we om de kinderen 
in te smeren met een hoge zonnefactor en 
een pet op te zetten.

• Speel- en ravotkledij zijn een must!
• Breng boterhammen en een gezond, sui-

kervrij drankje mee.

Foto’s en privacy
Tijdens onze activiteiten worden er regel-
matig foto’s gemaakt. Dit kunnen algemene 
foto’s zijn, maar ook foto’s waarop de kinde-
ren duidelijk herkenbaar in beeld gebracht 
worden. We gebruiken deze foto’s ter pro-
motie van onze activiteiten via de gemeen-

DE ZOMERACTIVITEITENGIDS IS ER,
SCHRIJF JE IN VANAF 1 JUNI EN 
BELEEF EEN KNOTSGEKKE ZOMER!

MAANDAG 17/06 | 14U00 – 
16U45 
INITIATIE SMARTPHONE VOOR 
SENIOREN 
Locatie: Dienstencentrum De Linde, 
Paenhuisstraat 11, Riemst. 
Prijs: leden VIEF € 2,00 – niet-leden € 3,00. 
Organisatie: VIEF. Contact: 012 21 82 94

ZATERDAG 22/06 | 10U00 – 
16U00 
BASISOPLEIDINGS- 
PROGRAMMA (BOP) VOOR DUITSE 
HERDERSHONDEN 
Locatie: Hondenclub Genoelselderen, 
Sint-Maartenstraat, Riemst. 
Organisatie: Hondenclub KG 40 Riemst vzw. 
Contact: servaiscoenegrachts@gmail.com

ZATERDAG 22/06 EN 
ZONDAG 23/06 
FOODTRUCK FESTIVAL 
Locatie: Parking zwembad Neptunus, 
Bilzersteenweg 32, Riemst
Organisatie: Riemst Vooruit. 
Contact: dreezenleon@gmail.com

ZATERDAG 22/06 | 19U00 
AVONDFIETSTOCHT “RONDE VAN DE 
LANDMARKS” 
Fietstocht van 17 km waarbij een tiental 
landmarks in het grensgebied Maastricht, 
Lanaken en Riemst bezocht worden. 
Locatie: OC De Helle, Alfons 
Nelissenstraat 13 Kesselt
Organisatie: Natuurpunt Riemst i.s.m. 
Natuurpunt Lanaken

ZONDAG 23/06 | 14U00
GENOELSELDEREN KLEINE KERMIS
Locatie: Dorpsplein Sint-Maartenshof

ZONDAG 23/06 | 14U00
HERDEREN KLEINE KERMIS
Locatie: Sint-Jansstraat

ZONDAG 23/06 | 14U00
HEUKELOM GROTE KERMIS
Locatie: Heukelom-Dorp

ZONDAG 23/06 | 14U00
KANNE KLEINE KERMIS
Locatie: Statieplein

ZONDAG 23/06 | 14U00
VLIJTINGEN KLEINE KERMIS
Locatie: Mheerplein Vlijtingen

ZONDAG 23/06 | 14U00
VROENHOVEN KLEINE KERMIS
Locatie: plein Pastoor Counestraat

ZONDAG 23/06 | 14U00
VAL-MEER KLEINE KERMIS
Locatie: Kerkplein Val-Meer, Bampstraat

MAANDAG 24/06 EN 
DINSDAG 25/06 
RIKI-RUN: HINDERNISSENRUN 
LAGERE SCHOLEN RIEMST
Een sportieve afsluiter van het schooljaar 
waar fun centraal staat. Over een 
afstand van ongeveer 1 km legt elke 
klas gezamenlijk een parcours met een 
10-tal hindernissen af. Elke klas moet 
samen starten én het parcours samen 
beëindigen. 
Locatie: Sportzone Op ’t Reeck en 
B-terrein voetbalclub Rivo Riemst, 
Reeckervelt 3, Riemst
Organisatie: gemeente Riemst – dienst 
Sport i.s.m. zwembad Neptunus Riemst 

ZONDAG 30/06 | 14U00
LAFELT WIJKKERMIS
Locatie: Iers-Kruisstraat

ZONDAG 30/06 | 14U00
MILLEN KLEINE KERMIS
Locatie: Trinellestraat

ZONDAG 30/06 | 14U00
ZICHEN KLEINE KERMIS
Locatie: Rode Kruisplein

ZATERDAG 29/06, ZONDAG 
30/06, MAANDAG 1/07 
DELICIAFEESTEN ZICHEN
Zaterdag vanaf 16.00 u. Delicia’s 
Vedettenparada, zondag vanaf 16.00 u. 
Delicia goes Proms, maandag vanaf 14.00 
u. Muzikantenstad
Locatie: Gasthof Delicia, Visésteenweg 
226
Organisatie: Gasthof Delicia
Contactpersoon: Pierry Loverix –  
info@gasthof-delicia.be – 012 45 16 55

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 Riemst 
tel. 012 44 03 00 • gemeentebestuur@riemst.be  

www.riemst.be

telijke kanalen. We houden hierbij rekening 
met de vernieuwde GDPR-wetgeving. We 
vragen bij inschrijving dan ook de uitdruk-
kelijke toestemming van de ouders. Heb je 
toch een foto gezien waarvan je liever wilt 
dat deze verwijderd wordt? Neem dan con-
tact op met de dienst Communicatie via  
communicatie@riemst.be. 

Riki kijkt er alvast naar uit om jullie te ver-
welkomen op één van de activiteiten! Heb 
je nog vragen? Contacteer de dienst Welzijn  
via welzijn@riemst.be of tel. 012 44 03 70. 

op de dienst Ruimtelijke Ordening en Wonen 
(publieke raadpleging). Het RUP is ook raad-
pleegbaar via: www.riemst.be/nl/bestuur/ 
bekendmakingen-en-openbare-onderzoeken. 
Eventuele opmerkingen kunnen tot uiterlijk 
12 juli 2019 schriftelijk bezorgd worden:
• ofwel per aangetekende brief gericht aan 

de gemeente Riemst, afdeling Ruimtelijke 
Ordening en Wonen, Maastrichtersteen-
weg 2b, Riemst;

• ofwel per e-mail aan  
gemeentebestuur@riemst.be; 

• ofwel tegen ontvangstbewijs afgegeven 
worden bij de afdeling Ruimtelijke Orde-
ning en Wonen, Maastrichtersteenweg 2b, 
Riemst.

Op dinsdag 4 juni 2019 om 20.00 u. vindt 
over dit RUP een infomoment, met de 
mogelijkheid voor vraag en antwoord, plaats 
in de schepenzaal van het gemeentehuis 
Riemst (Maastrichtersteenweg 2b, Riemst).

BEKENDMAKING GEMEENTELIJK 
RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (RUP) 
“VISVIJVER”
Het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(RUP) “Visvijver” ligt van maandag 3 juni 
2019 tot en met vrijdag 2 augustus 2019 
tijdens de diensturen ter inzage op de dienst 
Ruimtelijke Ordening (openbaar onderzoek). 

Het RUP is ook raadpleegbaar via:
www.riemst.be/nl/bestuur/bekendmakingen-
en-openbare-onderzoeken. Heb je bezwaren 
of opmerkingen over dit plan, dan kun je dit 
tot uiterlijk vrijdag 1 augustus 2019 vóór 
12.00 u. bezorgen:
• ofwel per aangetekende brief naar de 

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke 
Ordening (GECORO);

• ofwel per e-mail aan  
 gemeentebestuur@riemst.be; 

• ofwel tegen ontvangstbewijs afgeven bij 
de afdeling Ruimtelijke Ordening en Wo-
nen, Maastrichtersteenweg 2b, Riemst.

JOUW 
GEMEENTEBESTUUR STELT ZICH GRAAG EVEN VOOR!
Na de verkiezingen van 14 oktober 2018 werd onze gemeente uitgerust met een 
nieuw bestuur, dat zich sinds januari dagelijks inzet om van Riemst nog meer dan 
ooit een gezellige, veilige en duurzame gemeente te maken. Maar wie zijn de gezich-
ten achter dat ‘nieuwe bestuur’? Ze stellen zich graag aan jullie voor!

Het schepencollege en het vast bureau
Het schepencollege bestaat uit de burgemeester en vijf schepenen met elk zijn of haar 
eigen bevoegdheden. Ze staan in voor het dagelijks bestuur van de gemeente en komen 
elke donderdagavond samen. Op de gemeenteraad van 13 mei werd Peter Neven officieel 
toegevoegd aan het schepencollege. Hij volgt Katja Onclin op, die voortaan tewerkgesteld is 
als rechter van de rechtbank in eerste aanleg van de provincie Limburg. Hierdoor zijn er ook 
enkele wijzigingen in de bevoegdheden.

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

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
tel. 012 45 60 23
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: land- 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

Guido Vrijens – algemeen directeur
guido.vrijens@riemst.be
tel. 012 44 03 89

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
De gemeenteraad bestaat uit 25 leden, waaronder de burgemeester en de vijf schepenen 
(zie bovenstaand). De gemeenteraad is belast met het algemeen beleid van de gemeente. De 
samenstelling van de gemeenteraad in Riemst ziet er als volgt uit:

Gemeenteraadsleden CD&V – 14 zetels
• Mark Vos, burgemeester
• Guy Kersten, eerste schepen
• Christian Bamps, tweede schepen
• Marina Pauly, derde schepen
• Peter Neven, vierde schepen
• Mathieu Eycken, vijfde schepen

• Bert Cilissen, voorzitter
 gemeenteraad 
 bert.cilissen@riemst.be
 gsm 0495 79 88 47
• Anja Huls
 anja.huls@hotmail.com
 gsm 0468 12 33 64

• Joël L’Hoëst
 joellhoest@hotmail.com
 gsm 0498 91 86 56

• Mieke Loyens
 mieke.loyens@skynet.be
 gsm 0474 72 42 57

• Laura Mulleners
 lm141194@hotmail.com
 gsm 0474 48 09 98

• Jean Nicolaes
 jean.nicolaes@telenet.be
 tel. 012 45 51 42

• Davy Renkens
 davyrenkens@hotmail.com
 gsm 0494 61 89 99

• Anja Slangen
 anja.slangen@telenet.be
 gsm 0479 40 20 46

Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD)
Dit comité krijgt de bevoegdheid toegewezen om te beslissen over de individuele dossiers 
inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. 

DIENSTENCENTRUM 
Locatie: Dienstencentrum De Linde - Paenhuisstraat 11 – 3770 Riemst 
Tel. 012 21 46 98 - dienstencentrum@riemst.be 

INFODAG: CURSUSSEN VOOR 
VOLWASSENEN IN RIEMST 
(I.S.M. PCVO VOEREN) 
DONDERDAG 20 JUNI VAN 16.00 U. 
TOT 20.00 U. 
Locatie: dienstencentrum De Linde, 
Paenhuisstraat 11, Riemst
In september starten de nieuwe 
cursussen. Schrijf je tijdig in!

NIEUW! KOOKCURSUS: KO-
KEN ALS EEN ECHTE KOK
Leer in deze cursus alles over de juiste 
kook- en snijtechnieken en kom te weten 
hoe je je gasten op indrukwekkende wijze 
kan verrassen met de lekkerste gerechten 
en heerlijke combinaties van verse 
ingrediënten.

COMPUTERCURSUSSEN: 
VOOR BEGINNERS EN GE-
VORDERDEN
iPad/iPhone – Tablet/Smartphone – 
PC of Mac – MS Office (Word, Excel, 
PowerPoint) – Internet – Creatief op PC 
– Afbeeldingen bewerken - Website/Blog 
maken

TAALCURSUSSEN: VOOR BE-
GINNERS EN GEVORDERDEN
Frans – Engels – Italiaans – Spaans – 
Duits

PRAKTISCH:
Cursusduur: computercursussen per 
semester (sep-jan) – Taal-en kookcursus 
per schooljaar (sep-jun)
Lesfrequentie: 1 x per week 3 lesuren  
(NB: geen lessen tijdens schoolvakanties)

PRIJS: 
Computercursus € 90 – Taalcursus € 180 
– Kookcursus € 180 (Ingrediënten niet 
inbegrepen)
Gedeeltelijke vrijstelling cursusgeld 
mogelijk. 

Dit cursusaanbod is onder voorbehoud 
van wijzigingen en voldoende 
inschrijvingen per cursus.

MEER INFO OF ONLINE IN-
SCHRIJVEN via www.pcvovoeren.be 
of neem contact op met PCVO Voeren, 
tel. +32 43 81 91 02 –  
pcvovoeren@limburg.be (ma-do 16.00-
21.00 u.) of met Erik Coenegrachts, 
de centrumleider van Dienstencentrum 
De Linde via tel. 012 21 46 98 – 
dienstencentrum@riemst.be (ma-do 09.00 
-16.00 u.)

Gemeenteraadsleden N-VA – 5 zetels
• Anita Beusen
 anita.beusen@pandora.be
 gsm 0497 18 40 52

• Yves Chanson
 yves.chanson@n-va.be
 gsm 0475 33 62 68

• Dirk Jacobs
 dirk.jacobs83@telenet.be
 gsm 0473 22 05 68

• Jan Peumans
 jan.peumans@gmail.com
 gsm 0475 48 50 91

• Gerard Stratermans
 gerard.stratermans@telenet.be
 gsm 0475 81 74 13

Gemeenteraadsleden Open Vld – 5 zetels
• Steven Coenegrachts
 steven.coenegrachts@openvld.be
 gsm 0477 36 81 11

• Patrick Janssen
 janssentandtechniek@hotmail.com
 tel. 012 45 29 29

• Jan Noelmans
 jan.noelmans@openvld.be
 gsm 0496 79 32 16

• Marie-Elise Smets
 boekhouding@allfreez.be
 gsm 0470 02 31 04

• Ludwig Stevens
 ludwig.stevens@sterimed.be
 gsm 0473 34 64 55

Gemeenteraadsleden Vlaams Belang – 1 zetel

• Danny Lemmens
 lemmens1danny@gmail.com
 gsm 0473 47 20 79

• Mathieu Eycken, 
 voorzitter

Leden BCSD CD&V
• Miet Debay
 miet1979@yahoo.com
 gsm 0496 50 64 24

• Emmy Faure
 emmyfaure@gmail.com
 gsm 0479 84 68 15

• Philippe Geelen
 geelenphilippe@gmail.com
 gsm 0471 64 14 44

• Daniëlle Reynaerts
 reynaerts.danielle@gmail.com
 gsm 0496 62 22 86

Leden BCSD Open Vld
• Hilde Festjens
 hilde.festjens@telenet.be
 gsm 0496 52 76 74

• Mathieu Cleuren
 mateocolores@gmail.com
 gsm 0479 52 62 19

Leden BCSD N-VA
• Karen Liesens
 karen_liesens@hotmail.com
 gsm 0473 69 49 51

• Marc Konings
 marckonings@msn.com
 gsm 0472 86 73 54

Sinds de integratie van het gemeentebestuur en het Sociaal Huis werd er ook een vast 
bureau opgericht, het uitvoerend orgaan van het Sociaal Huis. Het vast bureau bestaat uit 
de leden van het schepencollege.

De leden van de gemeenteraad zijn sinds 
de integratie ook bevoegd voor het beleid 
van het Sociaal Huis en zetelen bijgevolg 
ook in de raad voor het maatschappelijk 
welzijn.



  

 

VERKLEIN DE PAPIERBERG, 
VRAAG JE ANTI-RECLAME- 
STICKER AAN 

7/04 DANKVIERING ZUSTERS KANNE    

20/04 PAASEIERENRAAP JEUGDRAAD   

DEELNEMENDE HANDELAARS TOMBOLA-ACTIE. ACTIE NOG TOT 9/06!       

24/04 BUITENSPEELDAG   

Bezoek de Romeinse markt
Tussen 11.00 u. en 16.30 u. kan je door-
lopend de Romeinse markt bezoeken aan 
de sporthal in Herderen (Sint-Jansstraat 8) 
of aan de Tumulus (De La Brassinnestraat). 
Je maakt er kennis met Romeinse mode, 
kookartikelen, baden, spelletjes, geschriften 
en leert olielampjes maken van klei. Ook is er 
een heus spellenparcours aanwezig.

Geleide wandeling 
Een geleide wandeling voert je langs plek-
ken waar ooit Romeinen rondliepen. En wie 
weet loop je er ook nu eentje tegen het lijf? 
Tijdens de wandeling heeft de gids aandacht 
voor Romeinse resten in en rond Herderen. 
De wandeling kan individueel of onder bege-
leiding gemaakt worden. 

Lezing Jona Lendering
Als afsluiter van een boeiende dag geniet je 
vanaf 19.30 u. van een lezing in de Boekerij, 
gegeven door Jona Lendering. Als gevierd 
auteur van talrijke boeken over geschiedenis 
en als blogger, webmaster en journalist zal hij 
ons meer vertellen over de Romeinse weg, 
de Romeinen in Haspengouw en hun DNA. 
Wees aanwezig om 19.00 u., de lezing start 
stipt om 19.30 u.

Meer info? Contacteer tim@ioedoost.be 

WAT TE DOEN IN JUNI

Jouw evenement hier ook zien verschijnen? Geef je activiteit tijdig in via  

www.uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 28 juni,  

evenementen dienen vóór dinsdag 4 juni ingevoerd te zijn in de 

UiTdatabank. Meer info op www.riemst.be.  
  

30/03 ONTHAAL NIEUWE INWONERS     

GEFLITST

VRIJDAG 31/05, ZATERDAG 
01/06 EN ZONDAG 02/06 
WANDELDRIEDAAGSE HASPENGOUW
Ontdek verborgen plekjes en authentieke 
dorpen, kastelen en boomgaarden in het 
prachtige Haspengouwse landschap. 
- Dag 1: vertrek tussen 08.00 u. en 

10.00 u. – afstand: 27 km. Vertrek: 
Herkenrodehoeve, Opheersstraat 82, 
Opheers (Heers). Aankomst: Brouwerij 
Kerkom, Naamsesteenweg 469, 
Kerkom (Sint-Truiden)

- Dag 2: vertrek tussen 08.00 u. en 
10.00 u. – afstand: 24 km. Vertrek: 
Alden Biesen/Takoda, Kasteelstraat 
1, Rijkhoven (Bilzen). Aankomst: De 
Waterburcht Millen, Kattestraat 22, 
Millen (Riemst)

- Dag 3: vertrek tussen 08.00 u. en 
10.00 u. – afstand: 20 km. Vertrek: CC 
Mozaïek, Kerkplein 14, Kortessem

 Aankomst: Stroopfabriek Borgloon,   
 Stationsstraat 54, Borgloon
Meer informatie: 
www.wandeldriedaagse.be of 
www.riemst.be 

DONDERDAG 30/05 | 12U00, 
ZATERDAG 01/06 EN 
ZONDAG 02/06 | 14U00
KUNSTTENTOONSTELLING: 
SCHILDERACHTIG KANNE IN 
POTLOOD EN PENSEEL 
Locatie: Sint-Hubertuskerk Kanne, Sint 
Hubertusstraat, Riemst. 
Organisatie: Heemkunde Kanne
Contact: gsm 0471 29 95 49

ZATERDAG 01/06 EN 
ZONDAG 02/06 
OPENKERKENDAG
- Sint-Martinuskerk, Onze-Lieve-

Vrouwestraat 13 Genoelselderen: geleid 
bezoek van 10.00 u. tot 12.00 u. op 
zondag 02/06. 

- Sint-Hubertuskerk, Zagerijstraat 10 
Membruggen: geleid bezoek van 13.00 
u. tot 15.00 u. op zondag 2/06.

- Heilig Grafkapel, Muizenberg 10, 
Kanne: vrij bezoek van 9.00 u. tot 18.00 
u. op vrijdag 31/05, zaterdag 1/06 en 
zondag 2/06.

Organisatie: gemeente Riemst i.s.m. 
Kerkfabrieken Riemst. 
Contact en info: dienst Cultuur, tel. 012 44 
03 73, thomas.beusen@riemst.be 

MAANDAG 03/06 | 19U45 
GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Locatie: Raadszaal gemeentehuis 
(1ste verdieping). Vanaf 19.45 u. kun 
je deelnemen aan het traditionele 
vragenkwartier. De agenda inkijken? Dat 
kan door te surfen naar www.riemst.be/
bestuur.

DINSDAG 04/06 | 19U30
INFO-AVOND ‘BIO-BLOEMBOL JE 
MEE?’ 
Locatie: Dienstencentrum De Linde, 
Paenhuisstraat 11, Riemst. 
Organisatie: Velt Zuid-Oost Haspengouw. 
Deelname: gratis. Inschrijven (voor 2 juni) 
en contact: 0478 92 79 66, 
wim.cornelis1964@gmail.com

WOENSDAG 05/06 | 14U00
CULTURODROOM: 
FILMVOORSTELLING “MEESTER 
KIKKER”
Locatie: Hoeve Coenegrachts Lafelt, Iers 
kruisstraat 94, Riemst. 
Organisatie: Gemeente Riemst – Dienst 
Jeugd
Inkom: € 4,00. Inschrijven via  
www.riemst.be/nl/culturodroom. Meer 
info: jeugd@riemst.be, tel. 012 44 03 70

Voorkomen is beter dan genezen
Een wespennest zit meestal veilig verscholen 
en warm: in de spouwmuur, rolluikkast, op 
zolder, onder het dak of de grond,… Wespen 
zijn ook dol op zoet. Bij goed weer, vermijd 
je buiten beter een tafel vol zoete hapjes en 
drankjes. Ook afval trekt wespen aan, zet het 
zover mogelijk uit de buurt van je terras of tuin. 
Parfums, deodoranten en doucheproducten 
met zoete geur kunnen ook wespen lokken. 
Wespenvallen met lok- of zoetstof op strategi-
sche plekken in de tuin, kunnen wespen weg-
houden van je lievelingsplekjes zoals je terras.

EEN WESPENNEST, WAT NU? 
In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, zijn wespen nuttige insecten. Ze 
eten muggen, vliegen en hun larven en zijn dus natuurlijke insectenverdelgers. 
Een nest in een weide, bos of natuurgebied doet niemand kwaad en laat je best 
met rust. Enkel bij overlast of mogelijk gevaar, is een verdelging aangewezen.

Wesp, bij, of hommel?

Melden van een wespennest
De brandweer krijgt, zeker tijdens een war-
me zomer, veel meldingen voor verdelgingen 
binnen. In 2018 waren dat 8.212 meldingen, 
vergeleken met 4.147 meldingen in 2016. Wil 
je snel geholpen worden? Vraag dan een ver-
delging aan via het e-loket. Vul het e-formulier 
in op www.bwol.be/e-loket en verstuur. Jouw 
aanvraag komt rechtstreeks in de verdelgings-
lijst van de brandweer te staan. Je ontvangt 
hiervan een ontvangstbevestiging in je mail-
box. Meer tips op www.bwol.be/wespen en 
www.bwol.be/faq-wespenverdeling. 

Op 23 december 1958 werd Zi-
chen-Zussen-Bolder opgeschrikt door 
een vreselijk drama. De mergelberg 
Roosburg stortte in en het dorp werd 
overmand door paniek en verdriet. 18 
mensen kwamen om, waarvan elf hun 
definitieve rustplaats vonden in de 
Roosburg. 

In 2018 was het exact 60 jaar geleden dat 
deze ramp plaatsvond, daarom werd er een 
plechtig herdenkingsmoment georganiseerd 
in december. Naar jaarlijkse gewoonte ko-
men we ook op Pinkstermaandag samen om 
de slachtoffers te herdenken. En ook die dag 
doen we dat met een uniek programma. 

Programma
We komen op maandag 10 juni om 10.30 u. 
samen aan het Roosburgmonument in Zi-
chen-Zussen-Bolder. Daar vindt een eucha-
ristieviering plaats, onder begeleiding van de 
vier muziekverenigingen, de zangkoren en de 

HERDENKING 
ROOSBURGRAMP OP 
MAANDAG 10 JUNI

GEÏNTEGREERD PLAN VAN AANPAK VOOR 

PESTICIDEN HOREN NIET 
THUIS IN JOUW TUIN. WAT 
ZIJN DE ALTERNATIEVEN?

Onlangs werd het allereerste onroerenderfgoedrichtplan in Vlaanderen goedge-
keurd, en dat voor onze mergelgroeven. Dit richtplan is een toekomstvisie voor de 
groeven, waarin zowel veiligheid, erfgoed als natuur een plaats krijgen.

Sinds januari 2015 mogen openbare besturen geen pesticiden meer gebrui-
ken. Ook particulieren mogen geen pesticiden gebruiken op minder dan 6 
meter van een waterloop of in bermen langs openbare wegen. Pesticiden 
zijn immers slecht voor de gezondheid, het milieu, de natuur en daardoor 
ook voor onze voedselproductie. Als gemeentebestuur proberen we het 
groen in onze gemeente toch kwalitatief te onderhouden en gebruiken we  
milieuvriendelijke alternatieven.

 
ARCHEOLOGIEDAGEN 
IN RIEMST
Op zaterdag 15 juni strijken enkele verloren gelopen Romeinen neer in Riemst. In sa-
menwerking met IOED Oost-Haspengouw & Voeren organiseren we die dag tal van acti-
viteiten voor jong en oud, die de Romeinse periode helemaal doen heropleven!

DONDERDAG 06/06 | 20U00
RIEMST GAAT JAZZ-POP-ROCK
Locatie: Academie Voeren-Riemst, 
Kerkstraat 28 Zichen, Riemst. 
Organisatie: Gemeente Riemst – Dienst 
Cultuur i.s.m. de Academie Voeren-
Riemst. 
Meer info: cultuur@riemst.be, tel. 012 44 
03 73

DONDERDAG 06/06 | 07U45
BEZOEK AAN DE LEIESTREEK
Organisatie: Neos Riemst. Meer info: Yvan 
Vos (voorzitter Neos Riemst) – tel. 012 45 
28 00 – yvan.vos@skynet.be

ZATERDAG 08/06 | 8U00
FIETSTOCHT ‘RONDOM DE 
VOERSTREEK’ 
Recreatieve fietstocht door golvend 
Haspengouw en de heuvels van de 
Voerstreek. 
Locatie: Start aan de Sporthal Op ’t 
Reeck, Reeckervelt 3, Riemst. 
Prijs: leden VWB € 3,00 – niet-leden  
€ 5,00. 
Organisatie: De Doortrappers Riemst. 
Contact: Muermans Roger – tel. 012 45 
31 19 – r.muermans@skynet.be

ZATERDAG 08/06, ZONDAG 
09/06 EN MAANDAG 10/06 
PINKSTERFEESTEN KANNE
Zaterdag zijn er optredens vanaf 21.00 
u. en zondag is er kindernamiddag met 
optredens vanaf 14.30 u. Op maandag 
vindt de jaarlijkse rommel- en antiekmarkt 
plaats vanaf 06.00 u. Die dag zijn er tevens 
optredens in de feesttent vanaf 10.00 u.
Locatie: Statieplein in Kanne. Inkom: gratis
Organisatie: Cock vzw. 
Contact: info@pinksterfeestenkanne.be 

WOENSDAG 12/06 | 14U30 
CULTURODROOM: VOORLEES-
HALFUURTJE 
Locatie: Bibliotheek De Boekerij, 
Paenhuisstraat 13, Riemst. 
Organisatie: dienst Jeugd i.s.m. de 
bibliotheek. 
Contact: dienst Jeugd, jeugd@riemst.be 
of bibliotheek, bib@riemst.be

DONDERDAG 13/06 | 20U00 
VOORJAARSCURSUS BLOEMSCHIKKEN
Organisatie: Gezinsbond Vlijtingen. 
Locatie: Parochiaal Centrum Vlijtingen, 
Kloosterstraat 18, Riemst. 
Prijs: leden € 4,00, niet-leden € 7,50. 
Contact en inschrijving: 
jozeph.simons1@telenet.be of 
tel. 012 45 23 95

ZATERDAG 15/06 | 10U00 – 
16U00 
REPAIR CAFÉ 
Locatie: De Kringwinkel Reset, 
Spaalderweg 7 Riemst
Organisatie: Gemeente Riemst i.s.m. 
De kringwinkel Reset. 
Contact: tel. 012 69 00 41

ZATERDAG 15/06 | 20U00 
ZOMERFEEST IN DE VRIENDEN-
BOOMGAARD 
Locatie: Parking Steenstraat, Kanne. 
Organisatie: Natuurpunt Riemst. 
Inschrijven en contact: 
Inschrijven kan tot 14/06 via 
vriendenboomgaard@gmail.com 
(praktische info volgt na inschrijving)

VRIJDAG 14/06, ZATERDAG 
15/06 EN ZONDAG 16/06 
ALLEWIJFEESTEN 
Op vrijdag minivoetbal vanaf 18.00 u., op 
zaterdag een fuif vanaf 21.00 u. en op 
zondag brunch vanaf 10.00 u. 
Inschrijving kost 30 euro (incl. 6 consumpties). 
Locatie: Allewijweg 2, Vlijtingen. 
Organisatie: K Vlijtingen VV. 
Contact: Benny Castro,
benoit.castro@telenet.be, 0471 50 54 66 

Erger jij je ook weleens aan de ongevraagde papierberg in jouw brievenbus? Wil 
je graag onnodig drukwerk vermijden en geen reclame meer ontvangen? Er zijn 
enkele stappen die je kan nemen om jouw brievenbus lichter te maken.
  

Geadresseerd reclamedrukwerk 
Wanneer je reclamedrukwerk op naam ont-
vangt, kan je uiteraard altijd de afzender con-
tacteren om een schrapping uit het klanten-
bestand aan te vragen. Daarnaast kan je jouw 
gegevens invullen op de Robinson-lijst. Hier-
door ontvang je geen informatie meer over 
producten of diensten van bedrijven. Opgelet: 
je ontvangt op die manier ook geen promo-
ties en kortingsbonnen meer. Wil je je graag 
inschrijven? Surf naar www.robinson.be.

MERGELGROEVEN RIEMST

Waarom een onroerenderfgoed-
richtplan?
De mergelgroeven zijn bijzonder waarde-
vol. Ze vormen de habitat van vleermuizen, 
kennen een rijke geschiedenis en cultuur en 
zijn een uniek stukje erfgoed. Het stabiliseren 
van de groeven is mogelijk, maar kost veel 
geld. Opvullen met beton is in het verleden 
gebeurd, maar blijkt niet altijd de meest ef-
fectieve oplossing. Het doet het erfgoed 
verdwijnen en maakt toekomstige inspecties 
onmogelijk. Het richtplan werd opgesteld om 
de veiligheid te kunnen garanderen en tegelijk 
het erfgoed te bewaren. Het plan ontstond 
dankzij een samenwerking tussen de ge-
meente Riemst, het Agentschap Onroerend 
Erfgoed, het Agentschap Natuur en Bos, 
Werkgroep Groevenonderzoek Riemst en de 
Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst 
Oost-Haspengouw en Voeren. Ook jullie in-
put tijdens de brainstormsessie was zinvol. 
We verzamelden jullie visies, vragen en be-
denkingen en gingen ermee aan de slag bij 
de opmaak van het plan.

Afbouwen van pesticiden
Door een juiste plantenkeuze te maken, 
kunnen pesticiden al overbodig worden. 
Ook alternatieve bestrijdingsmiddelen 
geven kwalitatieve resultaten. Onkruid-
branden en het gebruik van biologisch af-
breekbare en natuurlijke ‘insecticiden’ zijn 
bijvoorbeeld goede vervangers. Wist je dat 
je een bladluizenplaag in je tuin zelfs met 
een krachtige waterstraal tegen het lijf kan 
gaan? 

Om onkruid te voorkomen kan je een 
mulchlaag aanleggen, bodembedek-
kers gebruiken of een moestuin aan-
planten met vruchtwisseling. Ook een 
combinatie van teelten houdt ziekten 
en plagen tegen. Meer info en tips via  
www.zonderisgezonder.be. 

Kies voor bio-bloembollen
Om de vroege wilde bijen en hommels van 
voedsel te voorzien promoten we de aan-
plant van bio-bloembollen. Waarom bio en 

3D-laserscanner om gangen in 
kaart te brengen
Wist je dat we onlangs een hightech 3D-la-
serscanner in gebruik namen om de onder-
grondse gangen nog beter in kaart te bren-
gen? Een groot deel van de ondergrondse 
mergelgroeven zijn reeds in kaart gebracht, 
maar nog niet alles. Met de nieuwe scanner 
kunnen we hier snel, efficiënt en nauwkeurig 
aan verder werken. Dat is een meerwaarde 
voor de veiligheid, omdat we dan gerichter 
stabilisatiewerken en inspecties kunnen uit-
voeren.

Ook onze jeugd doet mee!
Om een draagvlak te creëren voor onze mer-
gelgroeven, kloppen we allereerst aan bij 
onze jeugd. Via interactieve lesfiches leren 
ze bij over het ontstaan, de geschiedenis, 
de champignonkweek, de Roosburg en de 
vleermuizen. Ze mogen ook rondleidingen en 
workshops volgen en beleven het uniek mer-
gelerfgoed zo op een plezante manier!

leerlingen van VBS Den Dries. 
Tijdens de herdenkingsplechtigheid treden de 
Koninklijke Fanfare De Werkmanszonen, het 
Harmonieorkest de Volksgalm, de Koninklij-
ke Harmonie Broederband en de Koninklij-
ke Harmonie Vreugd in Deugd samen op als 
één groep. Ook Zangkoor Sint-Genoveva, het 
Parochiaal Mannenkoor Zichen-Bolder en het 
Dameskoor Cantabilé zorgen voor muzikale 
begeleiding. De leerlingen van VBS Den Dries 
lezen pakkende teksten voor.

Tijdens de viering leggen we ook de bloemen-
kransen neer. Voor mensen die de herdenking 
willen bijwonen, maar moeilijk te been zijn, 
worden stoelen voorzien. Bij slecht weer zal 
de plechtigheid plaatsvinden in de kerk van 
Zichen.

Organisatie: gemeente Riemst i.s.m. de paro-
chieraden en Heemkunde Sint-Servaas. Meer 
info? Contacteer Dries Maziers via tel. 012 45 
46 81. 

Ongeadresseerd reclamedruk-
werk
Wist je dat je bij de gemeente ook een anti-re-
clamesticker kan aanvragen? Daarmee kan je 
aangeven of je nog gratis huis-aan-huis bla-
den en/of reclamedrukwerk wenst te ontvan-
gen of niet. Je krijgt deze sticker gratis, vraag 
er naar aan onze onthaalbalie.

hoe gebruik je deze bloembollen in jouw 
tuin? Je leert er alles over tijdens onze in-
fo-avond in samenwerking met Velt Has-
pengouw op dinsdag 4 juni om 19.30 u. 
in Dienstencentrum De Linde, Paenhuis-
straat 11, Riemst. 

Haal je bloemenzaad af!
Er zijn momenteel nog zakjes bloemen-
zaad van 100 gram gratis verkrijgbaar. Een 
zakje is voldoende om een oppervlakte van 
100 m2  in te zaaien. Het bloemenmengsel 
kan tot midden juni gebruikt worden en 
bestaat uit volgende soorten: korenbloem, 
klaproos, rode klaver, bladrammenas, ber-
nagie, mosterdzaad en boekweit, allen 
éénjarige planten. Best ruim je de resten 
na de winter op, zodat overwinterende vo-
gels ook nog een graantje kunnen meepik-
ken om de winter door te komen. Wil jij 
graag een zakje bloemenzaad ontvangen? 
Haal het tijdens de openingsuren af aan de 
onthaalbalie van de dienst Milieu.

Wesp Bij Hommel

Zeer slank, 1 tot 2 cm groot Slank Mollig

Glad en onbehaard Licht behaard Overal sterk behaard

Felgeel-zwart gestreept achterlijf Bruin-zwart gestreept 
achterlijf

Zachtgeel/oranje/wit-zwart 
gestreept achterlijf

Verdelging bij overlast 
 

Beschermde diersoort, 
ophaling door imker 

Beschermde diersoort, 
nooit verdelging, eventueel 
ophaling door imker

Ontdek onze infopanelen tijdens 
een wandeling
Binnenkort kan je aan elke ingang van een 
mergelgroeve een toeristisch informatiepa-
neel terugvinden. Zo word je tijdens je wan-
deling niet alleen beter geïnformeerd, maar 

beleef je het mergelerfgoed ook echt bewust 
en van dichtbij. Ontdek het op je eentje, met 
vrienden of met je kinderen.

Meer info? Dienst groeven –  
groeven@riemst.be – tel. 012 44 03 95.


