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GEMEENTE

VACCINATIECAMPAGNE
De vaccinatiecampagne tegen Covid19 draaide 
dit jaar op volle toeren en krijgt momenteel 
nog een verlengstuk door de boosterprik. 
Riemst zet alles op alles op de vaccinatiegraad 
zo hoog mogelijk te krijgen. Denk aan de inzet 
van de MinderMobielenCentrale voor vervoer 
en de inzet van tientallen personeelsleden en 
vrijwilligers uit onze gemeente.

CAM

BUITENSPEELDAG
Niet één, maar twee Buitenspeeldagen dit 
jaar. Op woensdag 21 april trok de jeugddienst 
naar de Riemstse dorpen om de kinderen zo 
coronaproof in hun eigen dorp te laten spelen. 
Op 9 locaties beleefden 133 kinderen een leuke 
namiddag. In september stond er een tweede 
Buitenspeeldag op het programma, deze keer in 
Herderen. Ondanks het slechte weer zakten zo’n 
250 kinderen af naar het speelterrein.

Riemst is een warme plattelandsgemeente.
Onze 13 dorpen vormen het kloppende hart van onze 
gemeente. We worden omgeven door een prachtig 
landschap onderhouden door onze landbouwers en 
vol van natuur en erfgoed. We zijn trots op onze vele 
troeven en zetten hier heel bewust op in.
We genieten Riemstig!

CULTURODROOM
De missie van de Culturodroom is kinderen en 
jongeren op een toegankelijke manier laten 
deelnemen met culturele activiteiten. Wat 
moet je je voorstellen bij zo’n activiteit? Dat is 
heel divers: een kinderdisco op een boot, een 
workshop gra� iti spuiten, een filmvoorstelling 
in een kerk, een workshop pizza bakken, een 
vertelwandeling voor kleuters, …

MIJN HART KLOPT VOOR RIEMST
We vroegen de Riemstenaren om hun mooiste plekje met ons te delen en 
dat leverde talloze geweldige inzendingen op. Enkele van deze plekken 
werden voorzien van een hartvormige doorkijk. Verder verstopten we op 
4 plekken een pakket dat recht gaf op een Riemstse waardebon. Op deze 
manier willen we aan alle Riemstenaren laten zien hoeveel mooie plekjes 
er in hun gemeente zijn.

EREBURGERSCHAP JAAP VAN RENNES
Jaap van Rennes werd postuum benoemd tot ereburger van Riemst. Die eer krijgt de in 2019 
overleden van Rennes omdat hij zich op een uiterst bijzondere manier verdienstelijk hee�  
gemaakt om Riemst op de kaart te zetten. Van Rennes deed dit door van het Wijnkasteel Genoels-
Elderen en de bijhorende wijngaarden zijn levenswerk te maken. Hij baande het pad voor andere 
wijnbouwers in België en zette België met zijn Pinot Noir en Chardonnay op de kaart als wijnland.

TAL VAN CULTURELE ACTIVITEITEN
Aan culturele activiteiten geen gebrek in 2021, ondanks de gekende maatregelen en bijhorende 
beperkingen. Riemst ging bijvoorbeeld naar goede gewoonte klassiek. Digitaal dit jaar, wat de 
mogelijkheid gee�  om het concert te herbeluisteren. Ook de TVL Vertellingen streken weer neer 
in Riemst. De brugge van Kanne was het decor waarin stand-upcomedienne Soe Nsuki Riemst aan 
het lachen bracht.

VIA BELGICA
Begin november werd de langeafstandswandeling ‘Via Belgica’voor het eerst gewandeld in 
Riemst. Deze wandeling van 90 kilometer hee�  sinds kort een startpunt in Millen. Het eindpunt 
ligt in Nederland. Langs de wandelroute krijgt het Romeinse verleden van Riemst de nodige 
aandacht. Dit gebeurt in de vorm van 3 nieuwe banken met informatiepanelen. De banken staan 
in Millen, Herderen en Vroenhoven.

ERFGOEDDAGEN
Tijdens de erfgoeddag in september stond Val-Meer in de kijker. In samenwerking met 
IOED Oost-Haspengouw en Voeren werden verschillende historische gebouwen in 
natuurgebied De Coolen uitzonderlijk opengesteld voor publiek. 

RIEMST ZET 
SCHOOLKINDEREN 
AAN TOT SPORTEN MET 
UNIEKE FORMULE!
Een sportmonitor zorgt tegenwoordig wekelijks 
voor één uurtje extra sport voor elk kind dat in 
Riemst naar school gaat. De gemeente lanceert 
ook het bewegingsspel ‘Riki beweegt in de klas’ 
en test voor het derde jaar op rij de fitheid van 
haar jeugd. Met al deze initiatieven moedigen we 
kinderen aan om meer te bewegen.

RIEMST IN 
WOORD 
EN BEELD

We leven Riemstig, want er zit leven in onze 13 bloeiende kerkdorpen.
We vinden het als gemeente belangrijk dat de Riemstenaar graag 
in onze gemeente woont. Op 1 januari 2022 begon er daarom een 
beleidsmedewerker dorpen en gezondheid. Om het leven in onze dorpen 
nog mooier te maken.

Kinderen en jongeren zijn niet alleen de toekomst, maar ook het heden.
In juni 2018 behaalde Riemst het label ‘kindvriendelijke gemeente’.
Zes jaar lang mogen we ons een ‘kind- en jeugdvriendelijke gemeente’ 
noemen. De jeugddienst heeft ook in 2021 ingezet op een uitgebreid en 
vernieuwend aanbod voor alle jeugd.

VOORWOORD
Beste Riemstenaar

Ik hoop dat jullie allen een mooi begin van het jaar achter de rug 
hebben, samen met familie en met iedereen die je dierbaar is.

Een nieuw jaar betekent ook dat we terugblikken op 
verwezenlijkingen van de afgelopen tijd. Dat doen we met dit 
digitaal jaaroverzicht.

Het komende jaar wordt er eentje met boeiende momenten en 
projecten. En vooral een jaar waarin jullie wensen mogen uitkomen, 
en nog belangrijker: ik wens jullie een goede gezondheid.

Mark Vos
Burgemeester

GEZONDHEIDS-
TIENDAAGSE
Eind oktober en begin november stond 
gezondheid centraal in Riemst. De centrale 
thema’s: gezond eten en voldoende bewegen. 
Het is belangrijk dat we onze inwoners 
stimuleren om gezond te leven. Zowel online 
als o� line waren er meerdere initiatieven zoals 
lezingen, een knutselmoment in de bibliotheek, 
spelletjes in de kinderopvang, een initiatie yoga 
en een wedstrijd rond gezonde recepten uit 
Riemst.

WIST JE DAT er tussen 23 maart en 28 
mei een gratis vaccinatiebus reed tussen 
alle deelgemeenten van Riemst en het 
vaccinatiecentrum in Bilzen?

SPELEN IN DE DORPEN
Het is de ambitie van Riemst om in elke dorpskern 
een speelplek in te richten die veilig bereikbaar 
is. Jaarlijks richt de gemeente één nieuwe 
speelplek in. In 2021 wordt er hard gewerkt 
aan een speel- en ontmoetingsplek in Millen, 
achter Hoeve Henrotte. De inrichting gebeurt in 
overleg met het dorp, want de speelplek moet 
zo goed mogelijk aansluiten bij de noden van de 
kinderen en overige bewoners. Via een enquête 
krijgt iedereen de kans om mee te denken. In 
het verleden was er een gelijkaardig project in 
Krinkelsgracht.

VISIT RIEMST

CULTUUR

TROTS OP ONS ERFGOED



Vakantieperiode Gemiddeld aantal Opvanglocaties 
  kinderen per dag

Kerstvakantie 2020-2021 73 Herderen/Bolder
Krokusvakantie 2021 59 Herderen/Bolder/Riemst
Paasvakantie 52 Herderen/Bolder/Riemst
Zomervakantie 97 Herderen/Bolder/Riemst

KLIMAATBOMEN
Het klimaat verandert. Om de e� ecten van 
extremere weersomstandigheden mee te helpen 
milderen, slaan de gemeente Riemst en provincie 
Limburg de handen in elkaar. Via een aantal 
projecten worden extra bomen aangeplant. dit 
zorgt voor een verhoging van de opname van 
CO  en fijn stof. Deze ‘klimaatbomen’ zorgen 
bovendien voor meer schaduw en koelte en 
houden de verdroging van de bodem tegen. De 
gemeente Riemst voorziet zelf jaarlijks 10.000 
euro voor de aanplant van klimaatbomen. 
Samen met de provincie worden nog eens 79 
hoogstambomen en 1.500 struiken aangeplant.

RIJVAARDIGHEIDSCURSUS
Samen met Bilzen, Hoeselt en de politiezone 
organiseerde Riemst in oktober en november 
slipcursussen voor jonge autobestuurders. 
Tijdens een cursus van 4 uur krijgen de jongeren 
een training rond defensief rijden, rij- en 
slipvaardigheid, ontwijkmanoeuvres en sturen. 
In totaal namen 252 jongeren deel.

WERKEN TEGEN 
WATEROVERLAST
Wateroverlast was dit jaar actueler dan ooit. Om de 
kans op wateroverlast te verkleinen werden enkele 
werken uitgevoegd. In de Tramstraat in Riemst 
werd een kruispunt verlaagd en een wachtbekken 
aangelegd. In Herderen werden 2 nieuwe dammen 
aangelegd. Het doel van deze dammen is het 
beschermen van een 50-tal woningen in het lager 
gelegen gedeelte van de Daalstraat.

GENOELSELDEREN          
IN EEN NIEUW JASJE
In het hartje van Genoelselderen wordt hard 
gewerkt aan een nieuwe betaalbare woonwijk. 
Deze telt 16 bouwkavels. Ook is er ruimte voorzien 
voor een aantrekkelijk groen dorpsplein. We 
geven jonge gezinnen uit Riemst zo extra kansen 
om in eigen gemeente te bouwen..

NIEUW KERKHOF
Omdat de huidige begraafplaats Eyckendael 
nog maar tot midden 2022 aan alle behoe� en 
voldoet, wordt voor het dorp Riemst gekozen 
voor een nieuwe begraafplaats in de Geerestraat.

RIOLERINGSWERKEN
Zowel in Genoelselderen als Membruggen werd 
in 2021 werk gemaakt van een gescheiden 
Riolering. Zo worden afvalwater en regenwater 
gescheiden. In Genoelselderen was dit het 
geval in de Boudewijnstraat, Heiveld en Sint-
Maartenstraat.
In Membruggen zagen we rioleringswerken in 
de Demerstraat, Kasteelstraat, Koekoekstraat, 
Wilwoutersstraat, Nolkensstraat en Wijnstraat.

TECHNISCHE DIENST
Zonder Technische Dienst zou Riemst een 
stuk minder leefbaar zijn. Een greep uit hun 
dagelijkse activiteiten:
• Onkruid verwijderen op openbaar domein
   en kerkhoven
• Maaien van bermen
• Snoeien van houtkanten
• Reinigen van stoepen voor leegstaande panden
• Verwijderen van zwerfvuil
• Bebloemingsacties in functie van een
   fleurige en kleurrijke gemeente

GROENE SPEELPLAATS VOOR GBS DE DRIESPRONG
Ook groen is goed voor de gezondheid. Bij de herinrichting van de speelplaats van GBS De Driesprong 
wordt resoluut voor groen gekozen: meer natuur en  meer avontuur! Bovendien is een groene speel-
plaats handig om bij te leren over natuur, milieu en klimaat.

JEUGDACTIVITEITEN
TIJDENS VAKANTIES

Naast de kinderopvang organiseerde de 
gemeente tijdens de zomervakantie nog tal van 
activiteiten voor kinderen en jongeren.
• Er waren bijvoorbeeld 862 deelnemers
   voor de sportkampen van de sportdienst.
• Gemiddeld kwamen er dagelijks
   140 kinderen naar de speelpleinwerking
• Grabbelpas organiseerde 15 activiteiten
   voor in totaal 428 kinderen.
• In totaal waren er 9 SWAP-activiteiten voor 
   jongeren met een totaal van 196 deelnemers.

BIBLIOTHEEK
In 2021 werden zo’n 60.000 materialen uitgeleend uit 
onze bibliotheek. Ook dit jaar werden er weer ruim 2.000 
nieuwe boeken aangekocht. De bibliotheek van Riemst 
organiseert ook tal van initiatieven voor kinderen en 
jongeren. Zo worden ze enthousiast gemaakt om te 
luisteren naar verhaal en zelf te lezen.

• Tijdens de jeugdboekenmaand verkenden 20 kinderen 
  de bibliotheek met het nieuwe Bibsterspel.

• In tijden van lockdown ging het voorleesuurtje
  digitaal door.

• Tijdens de gezondheidstiendaagse werd er voorgelezen, 
geknutseld en gespeeld rond gezonde voeding.

Samen gaan we voor duurzame groei. Verder ontwikkelen en 
tewerkstellingskansen bieden is belangrijk, maar we zijn niet 
blind voor de uitdagingen zoals vergrijzing, informatisering en 
klimaatverandering. We denken Riemstig!

STEUN VOOR 
VERENIGINGEN TIJDENS 
CORONA
Om de Riemstse verenigingen een hart onder 
de riem te steken werden de werkingsmiddelen 
ook in 2021 vervroegd uitbetaald. Het 
Vlaamse noodfonds ten gunste van jeugd, 
sport en culturele verenigingen hebben we 
integraal verdeeld onder de erkende Riemstse 
verenigingen. Het gaat over een bedrag van 
172.000 euro.

IPADS VOOR ALLE SCHOLEN
De gemeente verdeelde het afgelopen jaar 100 iPads en 70 lap-
tops over alle Riemstse scholen. Deze iPads en laptops kunnen 
gebruikt worden ter ondersteuning tijdens de lessen of om ge-
richte oefeningen op te doen. In totaal zijn er nu 300 iPads en 70 
laptops in de omloop, want 4 jaar geleden werden er ook al eens 
200 iPads verdeeld.

RUGZAKJES HUIS VAN 
HET KIND
Vanuit de Vlaamse regering krijgen alle Huizen 
van het Kind een subsidie om maatschappelijk 
kwetsbare gezinnen in tijden van corona extra 
te ondersteunen. Riemst krijgt een bedrag 
van €1639,71. Met dat geld worden rugzakjes 
samengesteld voor 40 kinderen van 6 tot 12 jaar 
met verhoogde tegemoetkoming. De inhoud van 
het rugzakje: • Waardebon om te gaan zwemmen 
• Cheque ter waarde van 50 euro van vzw De 
Schakelaar • Spelmateriaal • Folders van alle 
gemeentelijke diensten

ZORGZAME BUURTEN
We bouwen aan een Riemst waar iedereen 
zich thuis en welkom voelt. Om het project 
‘zorgzame buurten’ in onze gemeente uit te 
rollen, werkt het Sociaal Huis samen met SAAMO 
Limburg vzw. Dit is een sociale organisatie in de 
samenlevingsopbouw. De eerste buurtanalyses 
gebeurden in 2021 in Vroenhoven, Heukelom, 
Genoelselderen en Membruggen. Via gerichte 
interviews en buurtbabbels ontdekken we wat er 
lee�  in deze dorpen. Een analyse van de krachten 
en noden in de buurt wordt teruggekoppeld naar 
het gemeentebestuur en naar de buurt. Het vormt 
ook de basis voor een buurtactieplan.

BENELUXTOUR
Riemst ontving voor de 10e keer de WorldTour-wedstrijd wielrennen. De Brug van 
Vroenhoven was het startdecor van de 5e rit van de Benelux Tour. Onder de brug in 
Kanne werd een wielerdorp gebouwd, een organisatie van verenigingen uit het dorp. 
Toeschouwers konden er genieten van 2 passages over de Slingerberg en de aankomst 
van de wedstrijd volgen op groot scherm.

MASTERPLAN RECREATIEZONE HERDEREN
We zetten sterk in op de uitbouw van de sport- en spelsite in het hart van Herderen. 
Het is de uitvalsbasis van heel wat sportclubs en de thuishaven van de gemeentelijke 
speelpleinwerking. Ook is het een speelterrein voor de kinderen in de gemeentelijke 
kinderopvang. Om het potentieel maximaal te benutten, wordt de site herdacht. 
We voorzien bijvoorbeeld budget voor de inrichting en verbetering van de padel- en 
tennisterreinen. Doordat het plan in fases gerealiseerd wordt, blij�  de site steeds 
toegankelijk.

LISATIE

KINDEROPVANG IN CORONATIJD
Veranderende coronamaatregelen, kinderen of begeleider in 
quarantine en een massale testing in Herderen. Voor de kinderopvang 
was het een bewogen jaar waar met grote tevredenheid op 
teruggeblikt kan worden:
• Sinds dit jaar wordt ook in Bolder opvang voorzien.
• De voor- en naschoolse kinderopvang is actief op 9 locaties.
   Op piekmomenten worden 227 kinderen opgevangen in
   de naschoolse kinderopvang.
• Ook in vakantieperiodes wordt opvang voorzien.
   Een overzicht van het aantal kinderen dat tijdens
   de zomervakantie naar de opvang kwam:

KLIMAATVRIENDELIJKE
GEMEENTE

VEILIGE GEMEENTE

ONDERNEMENDE   
GEMEENTE

WARME GEMEENTE
Riemst staat of valt met haar vrijwilligers. Hun enthousiasme maakt dat 
verenigingen blijven bestaan, dat we bruisende evenementen kunnen organiseren 
en dat anderen die nood hebben aan gezelschap of hulp, ondersteund worden.

FEEËNBOOM
Sommige gezinnen in Riemst hebben het 
financieel zwaar. Een cadeautje kopen voor 
de kinderen in december zit er helaas niet in. 
De Feeënboom lost dit probleem op. Door 
een enveloppe uit de boom te halen, vervul je 
een kinderwens. Je koopt een cadeautje van 
maximum 30 euro voor een anoniem kind. Het 
Sociaal Huis bezorgt anoniem de cadeautjes.

SOCIALE WONINGBOUW:                           
DE MOULT II IN ZUSSEN
Met de realisatie van dit project komen we tegemoet aan de vraag naar goedkopere, 
maar degelijke koop- en huurwoningen in Riemst. Het gaat over 24 sociale 
koopwoningen met 3 slaapkamers en 17 sociale huurwoningen met 2 tot 3 
slaapkamers. 2 huurwoningen worden voorzien voor personen met een handicap.

SPORTIEVE  
GEMEENTE

ROUTE2SCHOOL
Op 1 september startte de dataverzameling via 
het platform Route2School. Ouders, kinderen, 
leerkrachten en buurtbewoners geven op die 
manier input over de knelpunten op hun route 
richting school. In een tweede fase analyseren we 
de input. Welke knelpunten kunnen aangepakt 
worden? Zijn er veilige routen die een oplossing 
bieden? Per school stellen we nadien een 
schoolroutekaart op.

OPVULLEN GROEVES
Riemst is trots op haar mergelerfgoed, maar 
veiligheid primeert altijd. Dankzij het in kaart 
brengen van de Riemstse mergelgroeves, kunnen 
we ze beter beheren en onderhouden. Er vonden 
in 2021 meerdere stabiliteits- en opvulwerken 
plaats.

DENK.EET.KOOP.LOKAAL
De zomeractie DENK.EET.KOOP.LOKAAL was een groot succes. Verspreid over 59 handelaars werden 
afgelopen zomer ongeveer 70.000 spaarkaarten ingeleverd. Met hoofdprijzen van tweemaal 2.500 euro, 
tweemaal 1.000 euro en tweemaal 500 euro was er een aardige prijzenpot voor iedereen die in Riemst 
kwam winkelen. Begin september werden alle hoofdwinnaars gehuldigd op het gemeentehuis. Met de 
spaarkaartactie versterken we niet alleen de middenstand, maar overtuigen we ook de inwoners om in 
eigen gemeente te winkelen.

ONDERWIJZENDE  
GEMEENTE

GEMEENTE IN ACTIE

KINDVRIENDELIJKE 
GEMEENTE




