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Voorwoord
2019 komt er aan en dat brengt voor  
iedereen nieuwe kansen en uitdagingen met 
zich mee. Ook voor het bestuur betekent  
dit een nieuwe start, om met een fris team 
en minstens evenveel enthousiasme aan 
de slag te gaan voor onze mooie gemeen-
te. Op 3 januari vindt de installatievergade-
ring plaats. We willen de uittredende raads-
leden en schepenen hartelijk bedanken 
voor hun jarenlange inzet en wensen de 
nieuwelingen veel succes!

Graag lichten we toe welke projecten er in 
2019 op het programma staan en welke 
zaken er zullen veranderen nu de integratie 
van het gemeentebestuur en het OCMW 
een feit is. Sla zeker onze uitgave ‘Riemst 
in woord en beeld’ niet over. We blikken er 
terug op 2018 en kijken uit naar 2019.  

Tijdens de Algemene Vergaderingen ston-
den we opnieuw versteld van het talrijke 
talent in Riemst. Een welgemeende profi-
ciat aan alle cultuur- en sportkampioenen. 
Ook bedanken we iedereen die deelnam 
aan de naamwedstrijd voor onze mascotte. 
Hij kreeg de naam RIKI en staat te popelen 
om deel te nemen aan al onze jeugd- en 
kindvriendelijke initiatieven. 

Verder staan we stil bij onze veiligheid. Uit 
de Verkeersmonitor 2018 blijkt dat Riemst 
goed scoort, toch blijft elk ongeval er één 
te veel. Lees daarom zeker meer over onze 
verkeersveilige maatregelen en de bijho-
rende regels voor fietsstraten en fietssug-
gestiestroken.

Ikzelf neem in 2019 afscheid als sche-
pen van Communicatie, maar zal andere 
beleidsdomeinen met evenveel inzet en 
passie blijven behartigen. Graag bedank 
ik u voor al die mooie jaren, met deze 
37Zeventig als afsluiter. Ik ontmoet u graag 
in 2019!

Fijn eindejaar,

Marina Pauly
schepen van Communicatie

WAT TE DOEN IN JANUARI

GOED VOORNEMEN?  
GEBRUIK EENS VAKER 
DE FIETS! P. 2

DE CULTUUR- EN  
SPORTKAMPIOENEN  
ZIJN BEKEND P. 2

DENK JIJ OOK AAN  
ONZE VLEERMUIZEN? P. 3

POLITIEZONE  
BILZEN-HOESELT-RIEMST: 
DE BESTE VAN DE KLAS! 
P. 4

GUY KERSTEN (CD&V)  
1STE SCHEPEN
Plattelandsontwikkeling I Dorpsversterking | 
Verkeersveiligheid I Mobiliteit I Openbaar Vervoer | 
Landbouw I Middenstand en Economische Zaken 
| Ruilverkavelingen | Inrichting Openbare Ruimte
012 23 22 06 of 0476 55 26 48,  
guy.kersten@riemst.be

MARINA PAULY (CD&V) 
Communicatie I Cultuur - Socio-Culturele 
Verenigingen I Integrale Kwaliteitszorg Personen 
met een handicap I Toegankelijkheid I Gelijke 
Kansen | Gezin | Kinderopvang I Erfgoed I 
Heemkunde 
0475 93 90 04, marina.pauly@riemst.be

CHRISTIAN BAMPS (CD&V) 
Sport I Bibliotheek I Ontwikkelingssamenwerking | 
Kermissen en Feestelijkheden Toerisme
012 45 60 23 of 0495 46 46 53,  
christian.bamps@riemst.be

BERT CILISSEN (CD&V) 
Onderwijs/Volwasseneneducatie
Jeugd | Aankoopbeleid I Tewerkstelling
012 45 59 17 of 0495 79 88 47,  
bert.cilissen@riemst.be

MATHIEU EYCKEN (CD&V) 
Leefmilieu I Duurzame Ontwikkeling |  
Gezondheid en Preventie I Dierenwelzijn  
Archeologie | Monumenten & Landschappen I 
Archief | ICT & informatisering
012 45 67 04 of 0479 44 22 86,
mathieu.eycken@riemst.be

MARK VOS (CD&V)  
BURGEMEESTER

 Bestuur I Beleid, planning en innovatie | Personeel 
| Financiën I Politie I Burgerzaken I Groeven 
| Openbare Werken | Nutsvoorzieningen | 
Patrimonium | Begraafplaatsen

012 44 03 02 of 0476 47 72 68, mark.vos@riemst.be 
Spreekuren: elke dinsdag van 18.00 u. tot 19.00 u. in het 
gemeentehuis of na afspraak

ALGEMEEN DIRECTEUR 

Guido Vrijens, waarnemend Algemeen Directeur 012 44 03 89, 
guido.vrijens@riemst.be 

GEMEENTERAADSLEDEN 
(per partij in alfabetische volgorde)

CD&V Joël L’Hoëst 0498 91 86 56, joellhoest@hotmail.com I 
Mieke Loyens 0474 72 42 57, Mieke.loyens@skynet.be I  
Peter Neven 0474 52 52 81, peter_neven@hotmail.com I  
Jean Nicolaes 012 45 51 42 of 0497 06 01 39, jean.nicolaes@
telenet.be I Rachelle Onclin 0499 56 68 98, rachelle.onclin@
gmail.com I Davy Renkens 0494 61 89 99, davyrenkens@
hotmail.com I Anja Slangen 0479 40 20 46, anja.slangen@
hotmail.com

N-VA Anita Beusen 0497 18 40 52, anita.beusen@pandora.be 
I Agnes Coenegrachts 0497 81 44 09, coenegrachtsagnes@
gmail.com I Etienne Gielen 0495 64 71 72, etienne.gielen@
telenet.be I Dirk Jacobs 0473 22 05 68, dirk.jacobs83@ 
telenet.be I Marc Konings 0472 86 73 54, marckonings@ 
msn.com I Jan Peumans 02 552 11 06 of 02 552 11 07,  
jan.peumans@vlaamsparlement.be I Jo Ruyters 0496 20 60 15, 
jo.ruyters@telenet.be 

OPEN VLD Steven Coenegrachts 0477 36 81 11, steven.
coenegrachts@openvld.be I Jan Noelmans 0496 79 32 16, jan@
mathiasdeclercq.be I Ludwig Stevens 012 45 76 66 of 0473 34 
64 55, ludwig.stevens@sterimed.be

SP.A/GROEN Ivo Thys 0477 35 12 91, ivothys@telenet.be

SCHEPENEN (ook zetelend in de gemeenteraad)

Spreekuren: na afspraak

KATJA ONCLIN (CD&V) 
Voorzitter Sociaal Huis I Ruimtelijke  
Ordening | Huisvesting-Woonbeleid |  
Sociale Aangelegenheden | Senioren
0479 79 88 09, katja.onclin@riemst.be

WIJZIGING SPREEKUREN BUR-
GEMEESTER EN WIJK-WERK-
BEMIDDELAAR
Vanaf januari 2019 zullen de 
spreekuren van de burgemees-
ter en de wijk-werkbemiddelaar 
wijzigen. Het spreekuur van de bur-
gemeester vindt vanaf dat moment 
elke maandag van 17.00 u. tot 
18.00 u. plaats. Bij de wijk-werk-
bemiddelaar kun je vanaf januari 
wekelijks op woensdag tussen 
09.00 u. en 12.00 u. terecht. Beide 
spreekuren vinden plaats in het 
gemeentehuis. 

ENTHOUSIASTE SPORTMONI-
TOREN (M/V) GEZOCHT!
Ben je een tweedejaars student LO 
(bachelor of master) en bovendien 
actief, creatief én gemotiveerd? 
Wil je een leuke bijverdienste als 
sportmonitor en ben je beschikbaar 
tijdens de paassportkampen (08/04 
t.e.m. 18/04) en/of de zomersport-
kampen (02/07 t.e.m. 08/08). Dan 
zijn we op zoek naar jou! 
Wij bieden je een arbeidsovereen-
komst met aantrekkelijk uurloon 
(7u/dag), professionele ondersteu-
ning en een verzekering, en dat 
allemaal op een leuke, avontuurlijke 
werkplek. 
Interesse? Aarzel dan niet en stuur 
je sollicitatiebrief met CV voor 
31 januari naar de dienst Sport: 
Tongersesteenweg 8, 3770 Riemst 
of sport@riemst.be. Meer informatie 
kun je opvragen bij de dienst Sport 
via tel. 012 44 03 48 of sport@
riemst.be. 

WEETJES

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

www.riemst.be
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ACTIVITEITEN 
DIENSTENCENTRUM 
DE LINDE 
Locatie: Dienstencentrum De Linde - Paen- 
huisstraat 11 – 3770 Riemst - Tel. 012 21 
46 98 - dienstencentrum@riemst.be 

VANAF MAANDAG 7/01(12 
LESSEN) | 19U00-22U00
CURSUS RODE KRUIS – EERSTE 
HULP EN HELPER
Tijdens de basisopleiding EERSTE HULP 
leer je hoe je moet reageren in een 
noodsituatie en hoe je gepast eerste hulp 
kan verlenen. Ook de verzorging van 
vaak voorkomende aandoeningen komt 
aan bod (o.a. reanimeren en defibrilleren, 
wonden verzorgen, letsels aan botten en 
spieren,…).
Lesdatums: 7, 9, 14, 16, 21, 23 januari

In de cursus HELPER leer je verschillende 
aandoeningen en letsels verzorgen (o.a. 
hulp bij epilepsie, insectenbeten, onder-
koeling, zonnesteek, diabetes, kortade-
migheid, ...) en je vaardigheden worden 
verfijnd. 

Lesdatums 4, 6, 11, 13, 18, 20 februari

Examen Eerste Hulp en Helper: woensdag 
27 februari. 

Schrijf je tijdig in via Albert Vandenbosch 
via 0474 58 25 45 of  
vorming@riemst.rodekruis.be. 

VANAF WOENSDAG 09/01 (5 
LESSEN) | 13U30-15U30
FRANS VOOR 50+
Zou het niet fantastisch zijn dat je de weg 
kunt vragen tijdens jouw vakantie in een 
Franstalige streek? Of dat je niet met je 
mond vol tanden staat wanneer je een 
telefoontje krijgt in het Frans? Herken je 
jezelf in één van deze situaties, dan is de 
basiscursus Frans perfect voor jou! 
Prijs: 20 euro, enkel na inschrijving via 
dienstencentrum@riemst.be of tel. 012 21 
46 98.

DINSDAG 15/01 EN 29/01 | 
9U30-11U30
COMPUTERHULP
Bij onze vrijwillige computerdeskundige 
kan u terecht met al uw vragen rond het 
gebruik van uw pc, laptop of tablet. Prijs: 
5 euro, enkel op afspraak via dienstencen-
trum@riemst.be of tel. 012 21 46 98

WOENSDAG 16/01 EN 30/01 | 
13U30-16U30
BREICAFÉ
Je breit op eigen tempo wat je wil, terwijl 
je gezellig met elkaar keuvelt en geniet van 
een kopje koffie. Als je vastzit, is er altijd 
iemand die je verder helpt.

VANAF DINSDAG 22/01 | 
13U30-15U30
WINDOWS 10 EN INTERNET
Geraak je niet goed wijs uit het hele Win-
dows- en internetgedoe? Zit je met heel 
veel vragen over het gebruik van je PC of 
laptop? Kom dan naar onze basiscursus 
voor senioren, waarin je stap voor stap 
leert hoe je optimaal gebruik kan maken 
van alles wat Windows 10 en het internet 
bieden.
Prijs: 20 euro

DE DIENST SPORT ZOEKT VRIJ-
WILLIGERS
Van maandag 25 maart tot dinsdag 
2 april neemt de dienst Sport 
fitheidstesten af bij kinderen in 
sporthal “Op ’t Reeck” in Riemst. 
De dienst Sport zoekt vrijwilligers 
om hen tijdens de afname van de 
testen te ondersteunen. Heb je 
interesse en ben je in die week be-
schikbaar tussen 09.00 u. en 12.00 
u. en/of tussen 13.00 u. en 14.30 
u., neem dan contact op met de 
dienst Sport via tel. 012 44 03 46 of 
sport@riemst.be. 

INSTAPMOMENTEN KLEUTER-
SCHOOL: EEN KLEINE STAP, 
EEN GROOT MOMENT!
Als je zoontje of dochtertje binnen-
kort 2,5 jaar wordt, dan is dat voor 
jou en je kind een grote stap. Dit 
is het moment dat je kind zijn of 
haar eerste stapjes zal zetten in een 
school. 
Er zijn 7 instapmomenten per jaar. 
Op de eerste schooldag: 
- na de zomervakantie
- na de herfstvakantie
- na de kerstvakantie
- van februari
- na de krokusvakantie
- na de paasvakantie
- na Hemelvaartsdag

Meer informatie over de instapmo-
menten en een overzicht van de 
contactgegevens van de scholen-
groepen in Riemst vind je via www.
riemst.be/nl/leven/scholen-en-op-
vang/scholen.

BOOMPLANTACTIE ORCHIS VZW
Je kan inheemse en streekeigen 
planten bestellen tot 25 februari 
2019. Bestellen kan via de 
bestelformulieren die je afhaalt op 
de Dienst Milieu of via de website 
van Orchis: www.orchisvzw.be
De planten kan je afhalen op za-
terdag 23 maart tussen 9.00 u. en 
11.00 u. op de Technische Dienst 
(loods), Tongersesteenweg 8 in 
Riemst.

BEKENDMAKING GEMEEN-
TELIJK RUIMTELIJK UITVOE-
RINGSPLAN (RUP)  
“BEGRAAFPLAATS DEELPLAN 
COMPENSATIE AC3”
Het gemeentelijk Ruimtelijk Uit-
voeringsplan (RUP) “begraafplaats 
deelplan compensatie AC3” ligt van 
maandag 3 december 2018 tot 
en met vrijdag 1 februari 2019 
tijdens de diensturen ter inzage 
op de dienst Ruimtelijke Ordening 
(openbaar onderzoek). Het RUP 
is ook raadpleegbaar via: www.
riemst.be/nl/bestuur/bekendma-
kingen-en-openbare-onderzoeken. 
Heb je bezwaren of opmerkingen 
over dit plan, dan kun je dit tot 
uiterlijk vrijdag 1 februari 2019 
vóór 12.00 u. aangetekend bezor-
gen aan de Gemeentelijke Com-
missie voor Ruimtelijke Ordening 
(GECORO) of schriftelijk afgeven bij 
de dienst Ruimtelijke Ordening. 

HAKHOUTBEHEER
De komende maanden voert het 
Agentschap Wegen en Verkeer 
hakhoutbeheer uit langs de ge-
westwegen en autosnelwegen. Dan 
verloopt de sapstroom trager en 
zijn de bomen minder kwetsbaar. 
Dit lijkt voor veel mensen een dras-
tische maatregel, maar het is een
meerwaarde voor de natuur. 
Hakhoutbeheer zorgt voor een 
verjonging van de beplanting in
de berm en voor een verrijking van 
het ecosysteem. Daarnaast draagt 
het ook bij tot de veiligheid doordat 
er vermeden wordt dat gevaarlijke 
bomen op de weg terecht kunnen
komen.
Meer informatie over waar en 
wanneer het hakhoutbeheer zal 
gebeuren staat op de website
van AWV: www.wegenenverkeer.
be/hakhoutbeheer.

LEES MEER ONLINE  
WWW.RIEMST.BE/KALENDER

Met 
Riemst in 
Woord en 

Beeld!

Op zondag 20 januari bent u van harte 
welkom om het nieuwe jaar in te zetten, 
vanaf 15.00 u. aan Zaal ’t Paenhuys. 
Dit jaar kiezen we voor een nieuw 
concept: een winters dorp met eet- en 
drankstandjes in openlucht. Kleed je 
warm aan, of laat je verwarmen door de 
gezellige sfeer!

Riemst in Woord en Beeld
In onze uitgave ‘Riemst in Woord en Beeld’ 
blikken we terug op enkele mooie realisaties, 
evenementen of projecten uit 2018. Tegelijk 
lichten we een tipje van de sluier over onze 
plannen in 2019. Kijk jij met ons mee?

Riemst in cijfers
Een nieuw jaar betekent automatisch dat 
we stilstaan bij wat er het afgelopen jaar 
heeft plaatsgevonden. Ook de inwoners van 
Riemst hebben niet stilgezeten!

In 2018 telde onze gemeente 16.733 inwo-
ners, waarvan 793 nieuwelingen. 701 men-
sen verlieten Riemst in ruil voor een andere 
woonplaats. 118 kindjes werden verwelkomd 
en in droefheid namen we afscheid van 142 
personen (waaronder ook niet-Riemstenaren, 
woonachtig in één van onze rusthuizen). Er 
vonden 58 huwelijken plaats, 27 paren gin-
gen in 2018 uit elkaar.

Deze cijfers tonen aan dat Riemst een ge-
meente in beweging is. Een gemeente die 
niet stilstaat en waarin er veel gebeurt. In 
2019 blijven we ons, met een nieuw bestuur, 
inzetten om voor al onze inwoners een fijne 
gemeente met optimale dienstverlening te 
realiseren.

Een nieuw bestuur
In 2019 staan we met een nieuw gemeen-
tebestuur voor u klaar om met evenveel en-
thousiasme verder te bouwen aan een mooi 
Riemst waar het aangenaam is om te leven, 
wonen en werken. Het nieuwe jaar brengt 
ook enkele uitdagingen met zich mee, denk 
maar aan de integratie van het gemeentebe-
stuur met het OCMW. Verder in deze 37Ze-
ventig lees je hier alles over. Op 3 januari vindt 
de installatievergadering plaats en wordt het 
nieuwe bestuur officieel voorgesteld. We wil-
len de uittredende raadsleden en schepenen 
alvast van harte bedanken voor hun jarenlan-
ge inzet voor onze gemeente en inwoners en 
wensen de nieuwkomers veel succes. 

Wat brengt 2019?
In 2019 blijven we werken aan de uitbouw 
van ons pleinen- en stoepenplan en zetten we  
extra in op de veiligheid van onze schoolom-
gevingen. Ook zwerfvuil pakken we kordaat 
aan met een doelgericht actieplan. We blijven 

IN DE KIJKER  

ons uniek mergelerfgoed promoten en ope-
nen een paalkampeerplaats in Genoelselde-
ren. Verder is het onze missie om alle kinde-
ren aan het sporten te krijgen, via allerhande 
initiatieven en nieuwe activiteiten. Onze nieu-
we jeugdmascotte RIKI staat te popelen om 
hierbij te helpen. De Culturodroom pakt uit 
met een nieuwe kalender, we bouwen ons 
vrijwilligersplatform uit en zetten de werking 
van Zaal ’t Paenhuys verder. Hiermee samen-
hangend zal site Eyckendael verder heringe-
richt worden en starten de eerste tuiniers in 
samentuin Warmoes. De bestaande thema’s 
zoals duurzaamheid, onderwijs, groenonder-
houd, inbraakpreventie en ontwikkelingssa-
menwerking blijven centraal staan. Ook heel 
wat evenementen zoals de proevertjestocht, 
de TVL-vertellingen, de buitenspeeldag, de 
verwendag,… staan op het programma.

Kortom: we blijven werken aan een heerlijk, 
veelzijdig Riemst!

NIEUWJAARSRECEPTIE OP ZONDAG
20 JANUARI!

Opgelet: de meeste ongeval-
len met lichamelijk letsel in Limburg 
gebeurden tijdens de avondspits, 
op weekdagen tussen 16.00 u. en 
18.00 u. Er waren ook meer onge-
vallen tijdens de ochtendspits en op 
woensdagnamiddagen. We vragen 
iedereen om tijdens die momenten 
extra aandachtig te zijn.

Verkeersveiligheid wordt 
continu gemonitord
Op verschillende locaties gebeuren 
in overleg met de politie structurele 
infrastructuuraanpassingen. De ge-
meente blijft investeren in veilig ver-
keer. Zo telt onze gemeente sinds 
kort twee fietsstraten in de school-
zones van Riemst en Vlijtingen. De 

POLITIEZONE  
BILZEN-HOESELT-RIEMST: 
DE BESTE VAN DE KLAS! 
Elk ongeval is er één te veel. 
Onze politiezone doet er dan 
ook alles aan om elke dag op-
nieuw het risico op ongeval-
len te beperken. En dat harde 
werk loont! Zo toont de Moni-
tor Letselongevallen Limburg.

De Monitor Letselongevallen Lim-
burg is een driemaandelijkse be-
spreking van de verkeersongevallen 
met lichamelijk letsel in de provincie 
Limburg vastgesteld door de lokale 
politie. Ook voor de periode van 1 
oktober 2017 tot 30 september 2018 
boekte onze politiezone (Bilzen/Hoe-
selt/Riemst) de beste resultaten op 
vlak van verkeersveiligheid, en daar 
mogen we trots op zijn. Dag in dag 
uit doet onze politie haar uiterste 
best om dat aantal zo laag mogelijk 
te houden.

verdere uitbouw van fietsstraten in 
andere schoolomgevingen, de inrich-
ting van de fietssuggestiestroken en 
het plaatsen van snelheidsremmers 
moeten de veiligheid nog meer ver-
hogen. 

Ben je in nood en heb je 
politiehulp nodig?
In dringende gevallen bel je 101. In 
niet dringende gevallen kan je terecht 
op tel. 089 36 68 00. Het adres voor 
aangiften is Maastrichtersteenweg 
2A, Riemst. Buiten de openingstij-
den kan je terecht op Schureveld 11 
in Bilzen (op weekdagen van 7.00 u. 
tot 21.00 u. en op zaterdag van 8.30 
u. tot 12.30 u. en van 13.00 u. tot 
16.30 u.).



  

Onze top vijf
De jury kende onafhankelijk punten toe aan 
de namen. Er werd voornamelijk gekeken 
naar de toegankelijkheid van de naam, de 
speelsheid en de betekenis.

Uiteindelijk werd deze top vijf samengesteld:
1. RIKI
2. Noelie
3. Champie
4. Lonneke (het champignonneke)
5. Mauriceke

Waarom RIKI?
RIKI klinkt niet alleen vlot en leuk, het is ook 
een samenstelling van ‘Riemstse Kinderen’, 
een leuke gedachtegang aangezien RIKI de 
grootste vriend wil worden van onze kinderen 
en jongeren. RIKI helpt ons om het Riemstse 
jeugdbeleid en alle kindvriendelijke initiatieven 
die daarbij horen in de verf te zetten. Het is 
duidelijk dat onze RIKI pure #Riemstliefde uit-

ONZE MASCOTTE HEEFT 
EEN NAAM: WELKOM RIKI!
Onze dienst Jeugd ontving maar liefst 90 naaminzendingen, het is duidelijk dat 
jullie actief mee nagedacht hebben over de naam van onze nieuwe mascotte. 90 
keer bedankt daarvoor! Het was voor de jury geen makkelijke opdracht om te 
kiezen uit ál die leuke namen, maar ze slaagden er toch in een top vijf samen te 
stellen. Die is geworden…

11/11 CARNAVALESK   

17/11 TOT 25/11 VOORLEESWEEK IN DE BOEKERIJ    

15/11 SENIORENDANSNAMIDDAG   

30/11 VRIJWILLIGERS SOCIAAL HUIS EN DIENSTENCENTRUM OP UITSTAP IN ESSEN   

Op donderdag 3 januari zullen alle raadsle-
den en schepenen de eed afleggen tijdens 
de installatievergadering. Vanaf dat mo-
ment nemen ze hun mandaat officieel op.  
Je zal begin januari een volledig overzicht  
met hun contactgegevens terugvinden via 
www.riemst.be/nl/bestuur. 

Integratie gemeente en OCMW
Vanaf januari smelten de gemeente en het 
OCMW samen. Dit houdt in dat de gemeen-
teraadsleden van rechtswege ook verkozen 
worden als raadsleden van het OCMW. De 
gemeenteraadsleden kiezen een voorzitter 
uit hun midden, die ook aangesteld wordt als 
voorzitter van de OCMW-raad. Beide raden 
blijven echter aparte rechtspersonen en dus 
verantwoordelijk voor afzonderlijke materies.

Het schepencollege zal identiek zijn aan het 
vast bureau van het OCMW, met de burge-
meester als voorzitter.  

De OCMW-raad duidt ook de leden van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst aan. 
Aan dit bijzonder comité wordt de bevoegd-
heid toegewezen om te beslissen over de 
individuele dossiers inzake maatschappelijke 
dienstverlening en maatschappelijke integra-
tie. De voorzitter van dit bijzonder comité is 
ook lid van het college van burgemeester en 
schepenen. 

Naast de politieke integratie komt er ook een 
integratie op ambtelijk niveau. Dit wil zeg-
gen dat de gemeente en het OCMW één 
gemeenschappelijke secretaris hebben, de 
algemeen directeur genoemd. De algemeen 
directeur is het hoofd van het personeel van 
zowel de gemeente als het OCMW. Daar-
naast hebben ze één gemeenschappelijke 
financieel beheerder, de financieel directeur. 
Door deze integratie wordt er gekozen voor 
een eenduidige ambtelijke aansturing en ver-
antwoordelijkheid. 

WAT TE DOEN IN JANUARI

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

www.uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 25 januari,  

evenementen dienen vóór vrijdag 4 januari  ingevoerd te zijn in de 

UiTdatabank. Meer info op www.riemst.be.  

9/11 TOT 18/11 THEMA ‘WEEK VAN DE PLEEGZORG’ IN DE KINDEROPVANG  

GEFLITST

ZONDAG 30/12 | 07U30
WINTERTOCHT
Wandelingen in en rond Tongeren
Afstanden: 4, 6, 8, 12, 17 of 21 km
Vertrek en inschrijven: VIIO Humaniora, 
Sint-Truidersteenweg 17, Tongeren
Contactpersoon: Tony Mewissen – tony.
mewissen@skynet.be – 0477 55 71 57
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren-
Riemst

DONDERDAG 03/01 | 19U30
INSTALLATIEVERGADERING 
GEMEENTERAAD EN EERSTE 
VERGADERING OCMW-RAAD
Locatie: raadszaal gemeentehuis (1ste 
verdieping)
De agenda inkijken? Dat kan door op 
www.riemst.be achtereenvolgens te 
klikken op ‘bestuur’ en ‘agenda’.

ZATERDAG 12/01 | 18U30
VALLERS VUUR 2019
Locatie: kampplaats ’t Stupke, 
Stroekestraat 10, Riemst
Organisatie: ’t Stupke vzw
Contact: 0472 24 27 78 - info@tstupke.be

ZATERDAG 12/01 | 20U11
PRINSVERKIEZING
Locatie: Zaal Alliance Kanne, Steenstraat 
12, Riemst
Organisatie: CV De Witters
Contact: cvdewitters@gmail.com

ZONDAG 13/01 | 14U00
KIENNAMIDDAG
Locatie: zaal Concordia Vlijtingen, 
Kinstraat 10, Riemst
Organisatie: Koninklijke Harmonie 
Concordia
Contactpersoon: Jean-Pierre Withofs – tel. 
0478 91 99 44

VRIJDAG 18/01 | 20U00
KAARTAVOND 
Locatie: zaal Concordia Vlijtingen, 
Kinstraat 10, Riemst
Organisatie: Koninklijke Harmonie 
Concordia
Contactpersoon: Jean-Pierre Withofs – tel. 
0478 91 99 44

ZATERDAG 19/01 | 19U30
VROUWENSOUPER 
Locatie: zaal Sint Cecilia Kanne, Bejats 14, 
Riemst
Organisatie: De Koninklijke Fanfare Sint 
Cecilia Kanne vzw
Contactpersoon: Veronique Leben 
kfckannesecretaris@gmail.com 

 

Wat is een fietsstraat en welke 
regels gelden?
Om bovenstaande reden 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 toege-
laten. Dergelijk gemengd verkeer vraagt om 
specifieke verkeersregels:

• In fietsstraten mogen fietsers bij tweerich-
tingsverkeer gebruik maken van de volledi-
ge rechterhelft van de rijbaan. In een één-
richtingsstraat mag de fietser van de gehele 
rijbaanbreedte gebruik maken.

GOED VOORNEMEN? 
GEBRUIK EENS VAKER DE FIETS!
Het voorzien van goede en vooral veilige fietsvoorzieningen vormt een grote prio-
riteit binnen het gemeentebestuur. Door het investeren in veiligheid hopen wij jou 
te motiveren om vaker voor de fiets te kiezen. Het verbetert zowel je fysieke als 
mentale conditie.

• Gemotoriseerde voertuigen hebben toe-
gang tot de fietsstraat, maar mogen maxi-
mum 30 km/u rijden. Deze snelheidsbe-
perking geldt voor alle weggebruikers in een 
fietsstraat.

• Op een fietsstraat mag je fietsers niet inha-
len.

De fietsstraten in Riemst kan je duidelijk her-
kennen aan zowel verkeersborden als een ge-
drukt logo op de straat. Je rijdt de fietsstraat 
binnen wanneer je over een rood vlak met 
‘fietsstraat’ rijdt, vergezeld met verkeersbord 
F111. Het einde van de fietsstraat heb je pas 
bereikt wanneer je opnieuw over eenzelfde 
rood vlak rijdt, vergezeld met verkeersbord 
F113.

Fietssuggestiestroken om veilig-
heid te verbeteren
Naast het invoeren van fietsstraten investeer-
den we ook in fietssuggestiestroken op de El-
derenweg. Dit soort stroken is niet onbekend 
in ons straatbeeld. Een opvallend verschil? De 
nieuwe stroken zijn aangebracht in het oker-
geel. 

straalt: een champignon die naar muziek luis-
tert in de muzikaalste gemeente van Vlaan-
deren!

De naam RIKI werd ingezonden door Esmée 
en Liam Herens, zij zijn dan ook de trotse win-
naars van onze naamwedstrijd en verdienen 
een leuk spelpakket, af te halen bij de dienst 
Jeugd. Proficiat aan de winnaars, maar ook 
een dikke dankjewel aan iedereen die mee 
nagedacht heeft. RIKI is helemaal klaar om 
jullie te ontmoeten!

Vleermuisvriendelijke gemeente 
Als vleermuisvriendelijke gemeente maak-
te Riemst in het kader van het Life-project 
BatAction afspraken met de verschillende 
gebruikers van de groeves, om actief mee te 
werken aan de internationale bescherming 
van vleermuizen. Zo plaatste de gemeente 
met steun van het Agentschap Natuur en 
Bos vleermuisvriendelijke toegangen tot de 
groeves.
Vleermuizen zijn nuttige diertjes. In 1 nacht 
vangen ze wel 1000 muggen. In Riemst ko-
men de grootste kolonies vleermuizen voor, 
vorige winter werden er maar liefst 3997 
vleermuizen geteld. Het is dan ook onze 
morele plicht om de populatie mee in stand 
te houden. Vleermuizen zijn niet voor niets 
streng beschermd binnen de Europese wet-
geving.

DENK JIJ OOK AAN ONZE 
VLEERMUIZEN?
De mergelgroeven in Riemst zijn één van de voornaamste overwinteringsplaat-
sen voor vleermuizen in West-Europa. De groeves zijn zelfs afgebakend als 
habitatrichtlijngebied voor vleermuizen. Maar ook op andere plaatsen in onze 
gemeente zie je deze fladderende vriendjes wel eens. Denk maar aan stallen, 
boerderijen, bossen, hoogstamfruitbomen,… Wist je dat ook jij gratis een vleer-
muisschild kan aanvragen voor jouw vleermuisvriendelijk object of gebouw?

Vraag jouw gratis 
vleermuisschild 
aan!
Wist je dat er sinds 
2009 ook een vleer-
muisschild bestaat? 
Het dient als teken van 
erkenning voor elk gebouw, inclusief hun 
eigenaar of beheerder, dat vleermuisvrien-
delijk werd ingericht of waar herstellings- en 
beheerswerken met de nodige aandacht 
voor de aanwezige vleermuizen uitgevoerd 
werden. Je kan het schildje kosteloos aan-
vragen bij het Agentschap voor Natuur en 
Bos. Vul het aanvraagformulier in op www.
riemst.be/nl/wonen/milieu/natuur/dieren/
vleermuizen en bezorg dit formulier aan 
het Agentschap voor Natuur en Bos via  
nico.verwimp@vlaanderen.be. 

DE CULTUUR- 
EN SPORTKAMPIOENEN ZIJN BEKEND! 

Cultuurkampioenen 2018

Sportkampioenen 2018

 
WAT 
VERANDERT ER IN 2019?
Vanaf januari staat een nieuw bestuur voor jullie klaar om de uitdagingen van van-
daag en morgen aan te pakken. Vijf schepenen zullen samen met burgemeester 
Mark Vos deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen. Er werd 
bewust gekozen voor een mix tussen ervaren en jonge mandatarissen. Aan hun 
zijde staan ook de nieuw verkozen gemeenteraadsleden te springen om zich te 
smijten voor onze gemeente. 

ZONDAG 20/01 | 10U00 TOT 
18U00
ST.-ANTONIUSBRUNCH KF DE VRIJE 
BURGERS
Locatie: Zaal KF De Vrije Burgers, 
Bergstraat 36a, Riemst
Organisatie: KF De Vrije Burgers Val-Meer
Contactpersoon: Michel Moureaux 0494 
39 98 75 moureauxmichel1@gmail.com

DONDERDAG 24/01 | 19U00 
TOT 21U00
INFOMOMENT PCVO VOEREN
Locatie: Dienstencentrum De Linde, 
Paenhuisstraat 11, Riemst
Organisatie: PCVO Voeren
Contactpersoon: Jenny De Vleeschauwer 
jenny.de.vleeschauwer@gmail.com

ZATERDAG 26/01 | 20U00 
PRINSENBAL CV DE KNAPZÈK
Locatie: Zaal KF De Vrije Burgers, 
Bergstraat 36a, Riemst
Organisatie: CV De Knapzèk Val-Meer 
Contactpersoon: Armand Dolhain tel. 012 
45 19 18

ZATERDAG 26/01 | 20U00 EN 
ZONDAG 27/01 | 15U00
TONEELVOORSTELLING: KLUCHT ‘DE 
KAT IN DE KELDER’ 
auteur: Pol Anrys en regisseur : Sander 
Beusen
Locatie: Zaal De Bond, Bampstraat 8, 
Riemst
Organisatie: toneelgroep ‘Kunst 
en Vermaak’ Val-Meer – Kristene 
Gildebroeders
Voorverkoop vanaf 2 januari (€ 8/kaart) bij 
Brokken-Swinnen tel. 012 45 31 11

ZONDAG 27/01 
RESTAURANTDAG
Locatie: PCC Millen, Tikkelsteeg 7, Riemst
Organisatie: Harmonie Millen
Meer info: www.harmoniemillen.be 

ZONDAG 27/01 | 14U11
SNEEUWBALLENBORRELBAR
Locatie: KLJ Lokalen Millen, Trinellestraat 
21 a, Riemst
Organisatie: CV De Kattedawers
Contactpersoon: Nicky Froyen nicky_
froyen@hotmail.com

LEES MEER ONLINE: WWW.UITINRIEMST.BE

Deze nieuwe regeling zorgt voor een duidelijk 
verschil tussen fietssuggestiestroken en rode 
fietspaden. Met gemotoriseerde voertuigen 
mag je niet op fietspaden rijden, op fietssug-
gestiestroken mag dat wel. Deze stroken heb-
ben namelijk als doel de positie van fietsers 
op de rijbaan te benadrukken, zodat andere 
weggebruikers zich bewuster zijn van hun 
aanwezigheid.

De Elderenweg vormt de start van dit project. 
Ook op de Millerstraat, de Heukelommerweg, 
de Iers-Kruisstraat, de Valmeerstraat en de 
Kasteelstraat zullen we de veiligheid verhogen 
door het aanleggen van fietssuggestiestroken. 
Door het investeren in zulke fietsvoorzieningen 
en het naleven van de specifieke verkeersre-
gels die eraan verbonden zijn, kunnen we als 
gemeente samenwerken aan een veiligere 
fietsomgeving. 

Cultuurkampioenen
Op 14 november werden deze cultuur- 
kampioenen gehuldigd, ze ontvingen een 
prijs van 50 euro: 

• Kato Meertens, werd op 24 februari 2018 
provinciaal kampioen tijdens de provinci-
ale solistenwedstrijd van Vlamo in de 3de  
afdeling - hoorn met een score van 90,5%.

• Febe Neven, werd op 4 maart 2018 provinci-
aal kampioen tijdens de provinciale solisten- 
wedstrijd van Vlamo in de 1ste afdeling - 
hobo met een score van 88,5%.

• Kobe Neven, werd op 4 maart 2018 pro-
vinciaal kampioen tijdens de provinciale 
solistenwedstrijd van Vlamo in de afdeling 
Uitmuntendheid - alt sax met een score van 
90,5%.

Sportkampioenen
Op 14 december werden onderstaande 
sportkampioenen gehuldigd. Er werd een to-
taal prijzenbedrag uitgedeeld van 2425 euro.

Ploegen
De gewestelijke/provinciale kampioenen:
• Sint-Albanus Vlijtingen - Dressuur viertallen 

BSAB Vlijtingen 
• JVGR U15 
• Rivoc Riemst - VKS competitie 4B
• Schaakkring Max Euwe - 3de afdeling Lim-

burg
• Zaalvoetballiga Riemst - ZVC Provan
• Kivola Riemst - 3de provinciale heren
• Kivola Riemst - U15 heren 
• Kivola Riemst - U15 dames
• Kivola Riemst - U13 dames B
• Kivola Riemst - U13 dames A

Kivola Riemst werd nationaal kampioen in 
2de divisie heren/reserven.  

Individuen

Gewestelijke/provinciale kampioenen
• Katrijn Bosch - Pony’s springen indoor en 

outdoor
• Ylona Thijs - Pony’s springen indoor en out-

door 
• Saar Brepoels - Pony’s springen indoor en 

outdoor

• Dries Vranken - Pony’s springen indoor 
• Sofie Hermans - Pony’s dressuur outdoor 
• Sarah Verheyen - Pony’s springen outdoor 
• Niels Vanstraelen - Pony’s springen out-

door 
• Julie Monissen - Pony’s springen outdoor 
• Isabeau Haesen - Paarden springen indoor 
• Ronny Geraerts met hond Otje - Gehoor-

zaamheid programma 1
• Jorrit Rutten - BMX - boys 16 
• Euan Cummings - Kumite /karate
• Simon Reynders - Ornithologie 
• Adrien Franssen - Ornithologie
• Tom Erbruggen - Ornithologie
• Katrijn Vos - Judo U13 meisjes 
• Jonathan Vervenne - Piste bij de 1ste jaars 

Nieuwelingen 

Vlaams kampioen
• Rune Cicilia - Hoogspringen indoor + out-

door scholieren meisjes (1m66)
• Valerie Vossen - BMX 
• Korneel Weekers - SVS schoolsport indoor 

800m

Nationaal kampioen
• Jan Miltenburg - Indoor hoogspringen 

(1,59m.) 
• Carlotta Stegen - Springen pony’s indoor 

en outdoor 
• Eduard Swerts - Ornithologie
• Tom Durlet – Ornithologie 
• Jorg Meisters - Judo cat. M3
• Ariane Cielen – Tafeltennis 
• Marcel Van Noortwijck - Bowling
• Michiel Partoens – Boksen 

Europees kampioen
We mochten zelfs twee Europese kampioenen 
huldigen. Emma Tulumello werd Europees 
kampioen in Kumite, Thibault Debusschere 
werd Europees Kampioen in Obstacle Run-
ning. 

Verdienstelijke leden
Jos Nelissen en Hugo Luyx werden als ver-
dienstelijke leden van de Veteranen Zichen 
gehuldigd.

Een dikke proficiat
aan al onze 
kampioenen!

Ook dit jaar werden onze cultuur- en sportkampioenen in de bloemetjes gezet voor 
hun prachtige prestaties!


