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RIEMST IN WOORD EN BEELD

Freddy Loix gehuldigd als
ereburger van Riemst

Riemst is een kind- en jeugdvriendelijke gemeente!
Riemst mag zichzelf zes jaar lang een kinden jeugdvriendelijke gemeente noemen. We
ontvingen het officiële label dat steden en
gemeenten erkent die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind, zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag. In de
vaste overtuiging dat kinderen en jongeren
de toekomst én het heden uitmaken, willen
wij als gemeentebestuur blijvend werken en
voortbouwen aan dit label.
Onze jongeren kunnen rekenen op een
breed pakket aan activiteiten en diensten.
We verwelkomen tijdens de zomermaanden
dagelijks maar liefst 130 kinderen op het
speelplein en gemiddeld 126 kinderen in de
kinderopvang. Een uitdagend aanbod van
grabbelpas- en swapactiviteiten, onderwijsmogelijkheden met aandacht voor digitale
technologieën en een netwerk van gezondheidszorg en hulpverlening biedt onze jongeren de ondersteuning die ze verdienen. Met
de uitbouw van het groen speelweefselplan
werken we aan veilige en toegankelijke verbindingen tussen alle speel- en kindplekken.
En de kers op de taart? Onze gloednieuwe
jeugdmascotte RIKI!

Ex-rallyrijder Freddy Loix uit Millen, ook gekend als Fast Freddy, kreeg begin 2018 officieel de titel ‘Ereburger van Riemst’ en werd
op de nieuwjaarsreceptie op gepaste wijze
gehuldigd. Hij verdient de titel omwille van
zijn uitzonderlijke sportcarrière, waarmee hij
Riemst nationaal en internationaal op de kaart
zette. Door zijn kennis over te dragen op onze
jeugd, is hij een sportief voorbeeld voor velen
en een uithangbord voor onze gemeente.

Digitale leermiddelen zijn niet meer weg te
denken en zijn nodig om de leerdoelstellingen
te halen. Om hieraan tegemoet te komen investeerde de gemeente in 200 tablets voor
het gemeentelijk én vrij onderwijs. Dat is uniek
in Vlaanderen, maar voor ons is elk kind gelijk.
Ongeacht het onderwijsnet krijgt elke jonge
Riemstenaar de kans om zich te ontwikkelen
in een maatschappij waarin het digitale steeds
belangrijker wordt. Ook de leerkrachten worden opgeleid en ondersteund in het gebruik
van deze tablets, die integraal deel uitmaken
van het leerpakket. De aankoop van de tablets was een investering van 100.000 euro.

Welke Riemstenaar kent ’t Paenhuys niet? Het complex wordt gemiddeld 300 keer per jaar
verhuurd voor bijeenkomsten of evenementen. De accommodatie is dan ook perfect ingesteld
op de Riemstse behoeften.
Na een jarenlange vrijwillige inzet van de werkgroep vzw Parochiale werken Paenhuys leverden
ze ‘t Paenhuys volledig schuldenvrij af aan de gemeente, we zijn de vrijwilligers dan ook enorm
dankbaar. Er werd een nieuwe erfpachtovereenkomst van 99 jaar afgesloten tussen het kerkbestuur Sint-Martinus Riemst, dat eigenaar is van de grond waarop ’t Paenhuys werd gebouwd, en
de gemeente. Voor de uitbating blijven we wel samenwerken met de vernieuwde vzw Parochiale
werken Paenhuys, zo blijft er een lokale verankering en worden de lasten verdeeld.
Op die manier kunnen de verenigingen blijven genieten van een ruime en betaalbare accommodatie. De verenigingen genieten daarenboven van een gunstiger huurtarief! De zaal wordt ook
voorzien van moderne podiumtechnieken, zo blijft de zaal relevant, zowel nu als in de toekomst.
Wil jij de zaal reserveren? Dat kan! Het reserveren van een ruimte in ’t Paenhuys kan via
Dienstencentrum De Linde – Paenhuisstraat 11 – tel. 012 21 46 98 – dienstencentrum@riemst.be.
Meer info is te vinden op www.riemst.be/nl/leven/zaal-t-paenhuys.

Plein Vroenhoven

Nieuwe pleinen voor Vroenhoven,
Zichen en Zussen
In 2018 kende het pleinenplan, een visie en
plan om de dorpspleinen in onze gemeente te
verfraaien of beter in te richten, een vooruitgang. Zowel in Vroenhoven, Zichen als Zussen werden de pleinen volledig aangepast en
feestelijk geopend.
De nieuwe pleinen werden voorzien van voldoende verblijfsruimte. Zo werden ze ingericht met kwaliteitsvol straatmeubilair en moderne groenvoorzieningen. De aanpassingen
komen niet alleen de leefbaarheid en samenhang in de dorpen ten goede, maar ook onze
veiligheid. Het parkeren werd gestructureerd,
de leesbaarheid in het verkeer verduidelijkt
en er werd rekening gehouden met zwakke
weggebruikers en de schoolomgevingen.
Het plein in Vroenhoven was goed voor een
investering van 306.000 euro, dat in Zussen
voor 304.000 euro en dat in Zichen voor
214.000 euro.

200 tablets voor gemeentelijk én
vrij onderwijs

Gemeente zet werking zaal ’t Paenhuys verder

Plein Zussen

Het voorzien van goede en vooral veilige
fietsvoorzieningen vormt een grote prioriteit
binnen het gemeentebestuur. Ook in 2018 investeerden we in jouw veiligheid. Zo telt onze
gemeente sinds kort twee fietsstraten in de
schoolzones van Riemst en Vlijtingen. In dit
soort straten zijn de fietsers de hoofdweggebruikers, maar zijn gemotoriseerde voertuigen nog steeds toegelaten.
Plein Zichen

Subsidie voor alle BENOveerders
In 2011 ondertekende het gemeentebestuur de Europese ‘Convenant of Mayors’. Hiermee ging
het gemeentebestuur de uitdaging aan om 20% minder CO2-uitstoot te hebben tegen 2020.
In maart 2018 stapte het gemeentebestuur ook in het nieuwe Convenant of Mayors. Met deze
verderzetting hebben we als gemeentebestuur het engagement gegeven om 40% CO2 te besparen tegen 2030.
Om die doelstellingen te behalen, rekenen we ook op de hulp van onze inwoners. En daar staat
een bedankje tegenover. We willen ambitieuze renoveerders die hun woning energetisch verbeteren, belonen. Dit door een premie toe te kennen. De premie is gebaseerd op het behaalde
E-peil van het gebouw, waarbij het E-peil minstens E90 moet dragen. Je kan de premie online
aanvragen via www.riemst.be/nl/wonen/milieu/duurzaam/energiezuinig-renoveren, met een kopie van het EPB-verslag, gemaakt door een
gecertificeerd deskundige.

BinckBank Tour 2018
opnieuw een groot succes
Op zaterdag 18 augustus lokte de Binckbank Tour weer heel wat wielerfanaten naar Riemst, en het zal niet alleen aan het mooie weer gelegen hebben. Voor de
zevende keer was onze gemeente het decor van de start en plaatselijke ronde met spurt van
een etappe aan de brug in Vroenhoven. De aankomst lag in Sittard-Geleen. Via een wedstrijd
gaven we twee VIP-arrangementen weg, de winnaars konden deze spannende rit van dichtbij
beleven in een wedstrijdwagen. We kregen bekende namen als Tim Wellens, Jasper Stuyven,
Boy van Poppel, Lars Boom, Niki Terpstra… over de vloer, maar het was Matej Mohoricˇ die
met de overwinning naar huis ging.

Inzet op veiligheid: fietsstraten en
fietssuggestiestroken

Naast het invoeren van fietsstraten investeerden we ook in fietssuggestiestroken op
de Elderenweg. Dit soort stroken is niet onbekend in ons straatbeeld. Een opvallend
verschil? De nieuwe stroken zijn aangebracht
in het okergeel. Deze nieuwe regeling zorgt
voor een duidelijk verschil tussen fietssuggestiestroken en rode fietspaden. Met gemotoriseerde voertuigen mag je niet op fietspaden
rijden, op fietssuggestiestroken mag dat wel.

VOORUITBLIK
2019

Veilige schoolomgevingen en woonstraten
We ontvangen regelmatig meldingen over voertuigen die te snel rijden. Daarnaast blijkt uit snelheidsmetingen dat er op verschillende locaties in onze gemeente inderdaad een probleem is
omtrent de snelheid van het verkeer. Dit is niet alleen gevaarlijk, het zorgt ook voor overlast voor
omwonenden. Als gemeente evalueren we de verkeersveiligheid continu. Die evaluaties zijn
nodig om met gepaste maatregelen de veiligheid te verhogen, waarbij we het mobiliteitsplan als
maatstraf gebruiken.
Met als doel een permanente oplossing te vinden voor het snelheidsprobleem, hebben wij als
gemeente besloten infrastructureel in te grijpen. Daarom zijn we gestart met de plaatsing van
bijkomende snelheidsremmers. Enerzijds kiezen we voor invalswegen van de open ruimte naar
de dorpen, anderzijds worden locaties gekozen op basis van snelheidsmetingen. Op alle locaties waar deze problemen zich voordoen, gaat het over een kleine groep hardrijders. Toch is die
kleine minderheid voldoende om in te grijpen, elk ongeval is er immers één te veel.
Op volgende locaties worden nieuwe snelheidsremmers geplaatst of snelheidsremmende aanpassingen gedaan:

Mergelland van Vlaanderen:
op naar een UNESCO-erkenning

Nieuwe kalender voor de
Culturodroom
Een ontmoetingsplaats waar jongeren op een
laagdrempelige manier kunnen deelnemen
aan culturele activiteiten die aansluiten bij hun
leefwereld, dat is de missie van onze Culturodroom! De Culturodroom komt letterlijk
naar je toe, met activiteiten gespreid over alle
deelgemeentes. In 2019 pakken we uit met
een gloednieuwe kalender. Tijdens het Culturocafé kwamen verschillende verenigingen
samen om te brainstormen, met die ideeën
gaan we actief aan de slag. Je mag je in 2019
verwachten aan terugkomende succesformules zoals de vertelwandeling en kinderdisco, maar ook afwisselende en boeiende
nieuwkomers. Hou onze kanalen zeker in de
gaten en heb je zelf een leuk idee? Contacteer onze dienst Jeugd via jeugd@riemst.be!

Kamperen in de natuur van
Genoelselderen
Wat is leuker dan kamperen in het midden
van de natuur? Dat wordt binnenkort mogelijk in Riemst! Het Grootbos in Genoelselderen, gelegen aan het prachtige Wijnkasteel,
wordt ingericht als paalkampeerplaats. Dat is
een plek waar je gratis mag kamperen in de
natuur, met je eigen tent. De camping wordt
beperkt uitgerust met drie houten platforms
waar tenten op geplaatst mogen worden, een
zitelement op het platform, een waterpomp
en een composttoilet. Het perfecte uitje voor
wie tot rust wil komen op een idyllische plek.
Riemst is binnenkort een toeristische troef rijker!

Riemst kent een rijk cultureel- en historisch
erfgoed, de mergelgroeven zijn daar een
belangrijk en uniek onderdeel van. Denk
maar aan de geschiedenis van de champignonkweek, de mergelontginning, de
vleermuizen en tijdens de oorlogen. Om het
draagvlak voor dit mergelerfgoed te vergroten, ontvingen we in het kader van het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 een
subsidie van 25.000 euro. Het tweedaagse
mergelsymposium met veldbezoeken was
een eerste evenement om de meerwaarde
van dit uniek erfgoed aan te tonen.
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Bitsingerweg, Val-Meer
Valmeerstraat, Val-Meer
Verbindingsweg, Val-Meer
Wonckerweg, Zichen
Molenweg, Vlijtingen
Millerstraat, Genoelselderen
Tramstraat, Riemst
Billerweg, Millen
Toekomststraat, Riemst

De aanleg van deze snelheidsremmers is goed voor een investering van 35.000 euro. De werken
gebeuren in eigen beheer.
Ook de schoolomgevingen krijgen in 2019 de nodige aandacht, door een verdere uitbouw van
fietsstraten.

Binnenkort verschijnt ook een nieuwe publicatie van schrijvers Peter Jennekens en John
Hageman met titel “De Grote Berg – Gebleven getuigenissen: een selectie van namen
en interessante opschriften uit 1850-1970.”
Het boek bevat een uitgebreide selectie namen en interessante opschriften, die terug te
vinden zijn op de wanden van de mergelgroeve De Grote Berg. Aan deze namen werden
beschikbare genealogische gegevens gekoppeld, zodat de lezer eenvoudig kan vaststellen of zijn of haar voorouders ooit hun namen
in deze mergelgroeve hebben achtergelaten.
Door dit soort publicaties kunnen we laten
zien hoe uniek dit ondergronds erfgoed is.
Momenteel wordt onderzocht of het haalbaar
is om een UNESCO-beschermingstraject op
te starten, samen met Nederlandse en Waalse overheden en partijen.

Alle kinderen aan het sporten!
Preventieve gezondheidszorg is een belangrijk punt binnen het beleidsplan, omdat een goede
gezondheid cruciaal is. Daarom blijven we inzetten op de promotie van sport en beweging en
dit het liefst vanaf zo’n jong mogelijke leeftijd. In 2019 worden er, naast het bestaande aanbod,
bijkomende mogelijkheden uitgebouwd voor naschools sporten. De sporthal in Herderen wordt
ter beschikking gesteld, de begeleiders van de kinderopvang krijgen een gespecialiseerde opleiding en er worden bewegingskoffers aangekocht voor alle opvanglocaties. Daarnaast staan
er heel wat nieuwe sportieve activiteiten op het programma, georganiseerd in samenwerking
met de scholen.
Eén van deze nieuwtjes: fitheidstesten in de scholen. Om kinderen én ouders bewust te maken
van hun gezondheid en fitheid wordt er voor elk kind een individuele bewegingsevolutie uitgewerkt doorheen hun schoolloopbaan. Dit door alle kinderen van het 2de, 4de en 6de leerjaar de
komende zes jaar te testen op vijf motorische basiscomponenten (kracht, uithouding, snelheid,
lenigheid en coördinatie). De testen worden afgenomen in maart-april, in sporthal Op ’t Reeck
en werden ontwikkeld in samenwerking met stichting Medico Monde en Universiteit Antwerpen.
Op maandag 24 en dinsdag 25 juni organiseert de dienst Sport de RIKI-run, een hindernisloop
voor leerlingen van het eerste tot zesde studiejaar, die draait rond samenwerking en fun. Elke
klas vertrekt samen over de hindernissen en moet ook samen aankomen. Er worden geen tijden
opgenomen, het is een sportieve afsluiter van het schooljaar.

Herinrichting site Eyckendael
met samentuin Warmoes als pronkstuk
Er zijn al heel wat werkzaamheden verricht aan site Eyckendael. De seniorenwoningen van
Woonzo en de serviceflats komen tegemoet aan de toenemende vergrijzing en zorgbehoefte in
de gemeente. Dit aangevuld met een vestiging van het Wit Gele Kruis, een huisartsenpraktijk,
het Sociaal Huis, Zaal ’t Paenhuys, het dienstencentrum en de bibliotheek maken van deze site
een echte welzijnscampus. We mogen gerust spreken van een unieke vorm van een publiek-private samenwerking, een proefproject voor het seniorenbeleid in Vlaanderen.
Zo’n uitgebreid aanbod aan diensten vraagt ook een ruimtelijke herinrichting. De werken zullen
in 2019 opgestart en uitgevoerd worden. De herinrichting heeft tot doel de parkeerbehoefte in
te lossen en te zorgen voor een optimale toegankelijkheid. De campus wordt zo een gezellige
ontmoetingsplek, met samentuin Warmoes als pronkstuk. Tussen gemeentelijke basisschool De
Klinker en het Woonzorgcentrum Eyckendael worden tien tuintjes van +/- 60 m2 ingericht. Het is
een plek waar je je eigen gezonde groenten kweekt, beweegt, plezier beleeft en elkaar ontmoet.
De samentuin is een initiatief van het Sociaal Huis Riemst, i.s.m. de gemeente Riemst, Limburg.
net, de Vlaamse Landmaatschappij en Velt.

