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Luc Wouters is nu 12 jaar burgemeester en hij heeft nog heel wat 
concrete plannen en objectieven voor de gemeente Lummen. Nu 
hij zijn carrière als beroepsfluiter heeft stopgezet wordt het burge-
meesterschap nog meer een unieke uitdaging voor hem. Luc woont 
samen met Gita Bessemans in de Boogbosstraat in Linkhout en is 
de pluspapa van Mauranne. Zijn hobby’s liggen nog steeds op het 
sportieve vlak: lopen, fietsen en tennissen.
Luc is een fiere burgemeester. Fier op wat er allemaal is en kan in 
Lummen. Fier op wat hij met zijn ploeg de voorbije jaren allemaal 
heeft kunnen realiseren. Fier als Lummenaren hem vertellen dat het 
goed gaat in de gemeente. En fier als hij klachten kan meenemen om 
te zorgen voor oplossingen. Maar toch droomt hij nog verder. Een 
belangrijke droom is om van Lummen een gemeente te maken waar 
fietsen in perfecte veiligheid mogelijk is, waar kinderen terug met 
de fiets naar school kunnen. En Luc wil streven naar een gemeente 
waar alle generaties zich thuis voelen, waar iedereen kansen krijgt 
en zijn dromen kan verwezenlijken, ook op sportief vlak. Daarnaast 
hecht Luc groot belang aan het ten uitvoer brengen van het klimaat-
plan en wil dat Lummen ook op dat vlak de nodige ambitie toont.

BESTE LUMMENAAR,

14 oktober nadert nu heel snel. 14 oktober is de dag dat u zal bepalen wie de volgende 6 jaren het beleid in 
de gemeente zal uitmaken.

Ik ben ervan overtuigd dat de overgrote meerderheid van de Lummenaren content is om in Lummen te wo-
nen. Dat het leven in onze gemeente door de meesten onder jullie als aangenaam wordt ervaren. En ik geloof 
dat wij als CD&V in de afgelopen periode een wezenlijk deel van een positief gemeentelijk beleid hebben  
gerealiseerd.

Naar de toekomst willen wij op dezelfde manier verder gaan, waarbij wij toch rekening willen houden met 
de nieuwe en veranderende verwachtingen van alle inwoners. Waarbij wij uw vragen en ideeën zeker willen 
meenemen om een beleid op Lummense maat te maken.

Om dit doel te behalen heb je een hele ploeg nodig, zoiets kan je niet als enkeling. Ik ben dan ook trots dat 
ik bijgaande lijst van kandidaten aan U kan voorstellen. Stuk voor stuk zijn het mensen die zich 100% willen 
inzetten voor een mooie toekomst van Lummen en zijn inwoners. Stuk voor stuk zijn het mensen met heel wat 
kwaliteiten die zij ten dienste van hun medebewoners willen stellen. Stuk voor stuk zijn het mensen die uw 
stem waard zijn.

U mag ervan overtuigd zijn: Uw toekomst verdient onze aandacht.

LUC  
WOUTERS

LIJSTTREKKER 

#FieropLummen
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Luc Wouters, Lijsttrekker CD&V

Luc
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Meer dan 20 jaar was zij actief op de CD&V-achtergrond. En talloze 
keren heeft zij meegewerkt aan ons programma, aan de beleids-
nota’s, aan de ontwikkeling van vage ideeën tot concrete dossiers. 
Heidi Lamotte is geboren en getogen in Thiewinkel als dochter van 
Gaston en Maria Nijs. Maar intussen is zij samen met Luc Wille-
kens verhuisd naar de Meldertsebaan. Heidi werkt als zelfstandig 
advocate in Lummen en in die hoedanigheid kent zij de zorgen,  
ongenoegens, verzuchtingen, … van heel veel inwoners. Betaalbaar 
wonen blijft een belangrijke uitdaging in Lummen, samen met de 
verdere uitbouw van het handelscentrum. Ook veiligheid, zowel in 
het verkeer als algemeen is iets wat de Lummenaar wil gerealiseerd 
zien. Voor Heidi is welzijn voor alle inwoners, met aandacht voor 
alle groepen uit de maatschappij een thema dat zeker hoog op de 
beleidsagenda moet komen. Kortom: Heidi kan niet gemist worden 
in het toekomstige beleid van Lummen.

Wim Vangeel heeft zich de afgelopen jaren heel uitdrukkelijk op 
de Lummense politieke kaart gezet. Wim had reeds op jonge leef-
tijd de politieke microbe te pakken, werd in 2013 dan ook aange-
steld tot schepen van sport, milieu en ontwikkelingssamenwerking, 
en dit als jongste schepen in de provincie Limburg. Hij is gehuwd 
met Carolien Raymakers uit Laren en samen hebben ze sedert  
vorig jaar een dochtertje, Elena. Wim is de zoon van Benny en Karine  
Vangeel-Claes uit Linkhout en woont momenteel in Meldert. Hij 
werkt daarnaast als notarieel jurist op een notariskantoor in Wel-
len. Ook daar, maar meer nog in zijn veelvuldige contacten met de 
Lummenaren, hoort hij zeer goed de noden van alle mensen. Door 
mee te werken aan het gemeentelijk beleid gaat hij effectief op de  
verwachtingen van de inwoners in en bouwt hij mee aan een ge-
meente om fier op te zijn. Alhoewel hij nog geen 30 jaar oud is 
(bouwjaar 1989), heeft Wim toch reeds heel wat bestuurservaring 
opgedaan en wil hij verder op een professionele en gedreven ma-
nier Lummen mee besturen.

Als dochter van Ludo Beckers en Jacquelinne Vuegen , beter gekend 
als de bakker van Genenbos, zette Veerle haar eerste beleidsstapje in 
de Lummense jeugdraad. Blijkbaar lag dat besturen haar heel goed 
en in 2006 maakte ze de overgang naar de gemeenteraad. Ondertus-
sen woont zij samen met Kris Wouters  in Meldert. Veerle is de trotse 
mama van 2 prachtige dochters, Jill (4) en Lena (3). Beroepshalve is 
zij administratieve duizendpoot bij de firma Jasaco NV op het indu-
strieterrein van Gestel. Wat het gemeentebeleid aangaat wil Veerle 
vooral een luisterend oor zijn voor alle inwoners. Als moeder van 2 
kleuters kent zij de noden van kinderen, ouders en grootouders en 
wil zij hun spreekbuis zijn.

Het heeft de geschiedenisboeken niet gehaald, maar toch … In 1994, 
dus 24 jaar geleden, stond Dirk Snyers als 23-jarige voor de eerste 
keer op de stembrief, toen nog voor de CVP. Hij gaat nu dus voor de 
5de maal mee de boer op en de voorgaande keren was hij telkens 
verkozen. Dirk is gehuwd met Ilse Geerts en papa van Jappe. Afkom-
stig van Laren woont hij nu in de Toekomststraat in Genenbos. Hij 
is projectleider in de wegenbouw en daarnaast runt hij een firma 
voor het verhuren van springkastelen, tenten en feestmateriaal. En 
de laatste jaren was hij schepen in Lummen. Dirk zette zelf heel wat 
activiteiten en festiviteiten op poten of hij hielp er heel actief bij.  
Zomerkriebels, Lummen for Life, Ladies Night, Foodtruckfestival, 
… zijn maar enkele evenementen waar Dirk zijn schepenschouders 
onder zette. Op die manier komt hij met heel wat Lummenaren in 
contact en vangt hij op wat er leeft bij de inwoners. Dirk wil het  
gemeentebeleid daar ook volledig op afstemmen.

Heidi Wim

Veerle

Dirk
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Ze heeft intussen reeds 6 jaar ervaring als gemeenteraadslid en haar 
goesting om mee te werken aan het gemeentebeleid is alleen maar 
groter geworden. Veerle Verboven weet wat ze wil en weet ook 
wat de inwoners van Lummen willen. Zij is de immer goedlachse,  
enthousiaste thuisverpleegster die steeds voor iedereen klaar staat. 
Maar zij is ook lid van een heel aantal sportclubs en verenigingen 
waar zij met alleman een plezierige band heeft. Je moet al heel  
bijzonder zijn om met Veerle ruzie te kunnen maken. Zij is de doch-
ter van Marcel en Marie-Louise Convents en woont op de Schulen-
sebaan in het Centrum. Veerle is de trotse tante van Sam, Liesje en 
Siebe. Zij wil zich in de volgende 6 jaar actief inzetten voor een veilige 
en zorgzame gemeente. Belangrijke thema’s voor haar zijn sport, 
vrije tijd, cultuur en zorg.

Je zou het hem niet nageven maar Aloïs Van Grieken is met zijn 62 
jaar de nestor van deze CD&V-lijst. Aloïs is al 32 jaar actief in de 
Lummense gemeentepolitiek. Hij weet dus echt wel hoe het eraan 
toe gaat. Hij woont samen met zijn vrouw, Simonne Thoelen in  
Laren en nu zijn kinderen de deur uit zijn kan hij meer tijd en energie 
besteden aan zijn hobby’s, zoals karabijnschieten (bij de gilde van  
Laren), het schrijven van boeken, bakken en het verenigingsleven. 
Het feit dat hij recent op pensioen ging als opvoeder-begeleider 
maakt natuurlijk ook dat hij wat meer ruimte kreeg. Daardoor kan 
hij nog meer bezig zijn met zijn geesteskind: het B(uurt) I(nformatie) 
N(etwerk). Aloïs is één van de uitvinders en oprichters van deze 
nieuwe vorm van zelfbescherming voor de burgers. Daarnaast is 
hij steeds heel erg begaan met de zorgzame samenleving in al zijn  
vormen: senioren, achterstelling, betaalbaar wonen. Dit zijn the-
ma’s waar Aloïs nog volop wil voor inzetten in de volgende beleid-
speriode.

In de Chiro van Lummen heeft zij als hoofdleidster ervaren dat ze 
zelf heel wat positieve acties kan ontwikkelen. En die ervaring wil 
Romi Soors nu ook in het gemeentebeleid inbrengen. Romi is 21 
jaar en doet haar laatste jaar rechten aan de KU Leuven. Voorlo-
pig woont ze nog bij haar mama, Miranda Vansweevelt en pluspapa 
Danny Claes in de O.L. Vrouwstraat. Maar samen met haar partner, 
Elias Steegmans heeft ze onlangs een huis gekocht in de Mellaer-
straat. Romi vindt het belangrijk om te streven naar een Lummen 
waar het aangenaam wonen is en waar iedereen zich thuis voelt. 
Verkeersveiligheid zal bij haar hoog op de agenda staan.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 werd Sander 
Hoogstijns als 25-jarige jongere verkozen als gemeenteraadslid. 
Dit mooie verkiezingsresultaat heeft hij ook daadwerkelijk in de 
praktijk omgezet voor de inwoners van Lummen. In eerste instantie 
als fractieleider van CD&V en later als voorzitter van de gemeente-
raad, het hoogste bestuurlijke orgaan van onze gemeente. En dat 
laatste deed hij op een uitmuntende manier! Sander is een geboren 
en getogen Linkhoutenaar. School gelopen in Linkhout en voetbal 
gespeeld bij KWS Linkhout. Zoon van Jos Hoogstijns en Odette Pol-
ders. Intussen samen met Claudia Agten een huisje gebouwd en zijn 
ze de trotse ouders van 2 zoontjes, Bastiaan en Arthur.  Land- en 
tuinbouw is zijn passie en beroepshalve werkt hij bij Boerenbond. 
Als verantwoordelijke voor de melkveehouderij komt hij met heel 
wat verschillende mensen en visies in contact en moet hij via  
gesprekken en overleg tot de beste oplossingen trachten te komen. 
Op diezelfde betrouwbare, energieke en gedreven wijze wil hij dit 
ook verder in het gemeentebeleid realiseren om zo een aangenaam 
en financieel gezond Lummen voor iedereen te creëren.

Veerle
Romi

SanderAlois
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Net 20 jaar oud is Noa Vandevenne spiksplinternieuw in de  
Lummense politiek. Alhoewel met een vader als Peter en mama  
Hilde Vandelook is gemeentebeleid nooit ver weg geweest in de  
Mangelbeekstraat. Bij  de Chiro heeft Noa geleerd dat samen werken  
aan gezamenlijk projecten niet alleen heel plezierig is, maar ook tot  
effectieve resultaten leidt. Uit die 2 achtergronden heeft ze de  
bezieling gehaald om het nu waar te maken in het Lummense  
gemeentebestuur. Noa studeert verpleegkunde aan de UCLL in  
Leuven. Zij stelt dat wij in een mooie, groene gemeente wonen 
en dat wil ze ook graag zo houden. Maar evenzeer is er nood aan 
evenementen en nieuwe handel in het centrum. Noa is een geën-
gageerd persoon die er volledig voor gaat. Zij komt op voor haar 
standpunten, maar kan zich ook openstellen voor de argumenten 
van anderen. Steeds opnieuw tot oplossingen komen is voor haar 
een blijvende uitdaging.

Hij is al wereldberoemd in Geneiken als zoon van Chris van de winkel 
en Sigrid Baens. Maar Axel Geerts heeft meer pijlen op zijn boog. 
Hij studeert momenteel nog rechten aan de Universiteit van Has-
selt, maar is intussen toch al voorzitter van Jong CD&V Lummen en 
bestuurder van de VZW Huuradvies Hasselt. In zijn vrije tijd – die hij 
niet meer heeft – zou hij willen tennissen en joggen. Beleid is niet 
zomaar wat theorie voor Axel, maar echte praktijk waar hij maar 
al te graag wil invliegen. Hij wil echt voortbouwen aan een nog 
betere Lummense gemeenschap en heel wat thema’s dragen zijn  
interesse weg, zoals milieu, jeugd, cultuur, klimaat en ontspanning. 
De verdere uitbouw van de nieuwe bibliotheek lijkt hem een heuse 
uitdaging, net zoals de effectieve realisatie van het natuurbehoud 
in Lummen. Axel wil zeker ijveren voor meer en veilige fietspaden 
doorheen heel de gemeente.

Als de ‘Benjamin’ kandidaat bij CD&V Lummen wil Chelsea Nshuti 
jong en oud aansporen om samen te komen, om samen actief te 
zijn. Om samen Lummen nog levendiger te maken. Chelsea is net 18 
jaar en de dochter van Immy Muteteli en André Theys in de Man-
gelbeekstraat. Zij start haar rechtenstudies aan de KU Leuven. Zij is 
actief als leidster in de KLJ van Linkhout en speelt voetbal. Chelsea 
voelt zich vooral aangesproken door de thema’s jeugd en plezier, 
in alle vormen en maten. Maar zij houdt ook enorm van de rust in 
de Lummense natuur en zij streeft ernaar om dit enorme kapitaal 
zeker te behouden. Samenhorigheid is voor haar een sleutelbegrip. 
Samen naar doelen streven, samen resultaat halen, samen plezier 
maken, … dat zijn de uitdagingen die het voor Chelsea allemaal de 
moeite waard maken.

Hij heeft er al 12 jaar als OCMW-raadslid opzitten. Dus een groentje 
kan je Kristof Mols nog moeilijk noemen. Hij is de zoon van Domi-
nique en Annick Pollaris. Hij is de partner van Griet Peeters , papa 
van Anna en Emiel en pluspapa van Bo. Kristof woont in de Kempen-
straat in Molem en werkt bij dranken Claes in Lummen. Zowel vanuit 
zijn professionele activiteiten als vanuit zijn ervaring in het OCMW 
weet Kristof heel goed wat er leeft bij de Lummenaar. Hij kent hun 
klachten, hun wensen en verwachtingen. Verder werken aan een  
sociaal beleid binnen de gemeente blijft voor Kristof een uitdaging 
die hij graag wil aangaan. Maar ook voor sport en verkeersveiligheid 
wil hij de nodige aandacht opeisen.

Noa

Axel Chelsea
Kristof
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Van opleiding is ze kleuterleidster, maar nadat een hersentumor 
haar hele leven ondersteboven haalde heeft Brenda Beutels het  
geweer compleet van schouder veranderd. Zij is nu vooral actief 
als zeer geëngageerde vrijwilliger bij The Big C, Flaya en de jonge-
renwerking van Kom Op Tegen Kanker. Allemaal verenigingen om  
jongeren en jong-volwassenen met en na kanker bij elkaar te  
brengen. In die hoedanigheid heeft Bart Peeters reeds een aan-
tal keren in haar achtergrondkoortje gezongen en staan er nog 3  
opvoeringen gepland. Brenda woont samen met haar mama Andrea 
Laeremans en haar pluspapa Peter Van Laere in de Hamelstraat. Zij 
is de gelukkige partner van Marissa Schepmans. Brenda wil haar  
huidig engagement nog verder uitbreiden ten dienste van alle  
inwoners van Lummen.

Maarten Vannoppen zit reeds 6 jaar in de Lummense politiek  
(als OCMW-raadslid, nadien in de gemeenteraad) maar in die perio-
de is er in zijn persoonlijk leven wel heel wat gewijzigd. Hij verander-
de van werk en hij is nu Branch Manager bij Mainfreight in Genk. Zijn 
gezinnetje met Tina Lucas in Molem werd uitgebreid met Louis (5) 
en Juliette (3). En … hij stopte met zijn scheidsrechterhobby, alhoe-
wel de poort naar de hoogste klasse stilaan voor hem openging. Dit 
maakt dat hij nu wel meer tijd kan maken voor zijn hobbies: tennis, 
lopen en voetbal (kijken!). Maarten is de zoon van Louis en Nicole 
Gybels van Genenbos en hij wil verder zeker ook de dossiers van 
Genenbos heel concreet opvolgen. Het financiële reilen en zeilen 
van de gemeente wil hij zeker blijvend  mee vorm geven. En ook het 
hele sportgebeuren heeft zijn interesse.

Ghislain Hendrickx woont met zijn vrouw Greet Philtjens in de  
Processieweg in Meldert. Samen hebben ze 2 tienerdochters, Hanne 
(16) en Ine (14).Hij is een 46-jarige verkoopsleider die gemakkelijk 
bij verschillende mensen een gesprek kan aanknopen. In zijn vrije 
tijd werkt hij mee als toneelregisseur bij “Klein Teater Bolderberg” 
en is hij speler bij de rolstoelbasketclub GSVT Hasselt. Hij wil zich op 
zijn volhardende, gedreven manier inzetten om Lummen nog verder 
te laten groeien als de unieke gemeente die het nu al grotendeels 
is. Ghislain vindt het belangrijk dat elke inwoner de kans krijgt om 
betaalbaar te wonen. Hij denkt daarbij aan een masterplan voor alle 
deelgemeentes. Verder wil hij meer aandacht voor de zwakke weg-
gebruiker en voor minder mobiele mensen. Ook cultuur en vrije-
tijdsbesteding heeft zijn aandacht. Hij wil dat dit voor alle leeftijds-
groepen op een veilige en aanvaardbare afstand kan gerealiseerd 
worden.

Het werk is nooit af. Niet op het melkveebedrijf in Rekhoven en ook 
niet in het gemeentelijk beleid. Voor Marie-Claire Pollaris-Serwy  
bestaat het woord “rusten” niet. Er is steeds iets te doen en zoveel 
uitdagingen liggen nog voor haar. De voorbije periode was zij reeds 
actief als OCMW-raadslid en daarin heeft zij gemerkt dat het er wel 
degelijk toe doet. Aan de kant blijven is geen optie voor Marie-Claire. 
Haar eerdere engagementen in de Lummense Wereldwinkel, de kin-
deroppasdienst van de gezinsbond en de zangkoren Fe:m@il en Pro 
Arte gaan haar nog steeds zeer ter harte. Maar ook de zorg voor 
haar 3 zonen en 2 kleinkinderen neemt Marie-Claire er graag bij.

Brenda Ghislain Marie-ClaireMaarten
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Eigenlijk is zij een keizerin, want gehuwd met (schutters-)keizer  
Danny Weyens uit de St. Annastraat in Mellaer. Maar zo hoog wil 
Soumia Affrane niet van de toren blazen. Zij blijft liever met haar 2 
voeten op de grond. Zij is de plusmama van Joyce (24) en Gianni (21). 
Soumia werkt als bediende bij Nike in Laakdal. Haar vrije tijd gaat 
naar fietsen, lezen, lopen (in groepsverband of alleen) en tennis. Zij 
wil streven naar een betere verdeling van de evenementen over alle 
deelgemeenten van Lummen. Verder vindt Soumia het heel belang-
rijk dat de inwoners degelijk geïnformeerd worden bij wegeniswer-
ken, bij eventuele uitstel ervan of bij wijzigingen van de planning, 
zodat mensen weten waar ze aan toe zijn.

Zij straalt enthousiasme en positivisme uit: Monique Claes uit  
Gestel, getrouwd met Eric Preuveneers en mama van Stijn en  
Sofie. Zij is opgegroeid in de Gestelstraat als dochter van René en Liza  
Tureluren. Maar Monique wil niet alleen zorgen voor de inwoners 
en dossiers van dit mooie Lummense gehucht. Zoals zij reeds haar 
hele leven gedaan heeft is “zorgen voor” haar levensmotto. Als  
verpleegster bij het Wit-Gele Kruis wil zij het leven van alle zorg-
vragers boven hun ziekte, beperking uittillen. Monique werkte ook 
vele jaren als zorgcoach en in die periode heeft zij én de zorg in een 
hele regio gemanaged én het welzijn van een hele groep medewer-
kers ter harte genomen. Vanuit haar vrijwilligerswerk en haar jaren-
lange interesses wil Monique mee zorgen voor een gemeente met 
gelukkige inwoners. Het ontwikkelen van een gemakkelijk toegan-
kelijk, laagdrempelig informatiepunt voor communicatie en gepas-
te dienstverlening zou voor heel wat mensen met een beperking,  
mensen in armoede of chronisch zieken een nuttige ondersteu-
ning zijn. Monique wil meehelpen de levenskwaliteit van velen te  
verbeteren door te verbinden, ondersteunen, informeren en  
begeleiden. Luisteren, écht 
luisteren naar mensen is voor  
Monique belangrijk.

Hij woont en leeft in Thiewinkel, maar zijn blik is gericht op heel 
Lummen. Johan Quintens, van beroep zelfstandig ondernemer, 
maar in zijn vrije tijd een veelzijdige duizendpoot. Johan is getrouwd 
met Diana Vanmechelen, vader van 2 zonen, Jan en Bert en fiere 
bompa van 3 kleinkinderen. Johan is momenteel voorzitter van de 
sportraad in Lummen en in die hoedanigheid heel erg betrokken 
op alles wat er sportief omgaat in de gemeente. Maar hij volgt niet 
alleen op, hij introduceert ook nieuwe sporten, zoals het “Aqua-
fietsen”. Johan is niet alleen in Thiewinkel heel actief in het vereni-
gingsleven. Hij wil meewerken aan het verder wakker maken van 
de gemeente, door het promoten van het handelscentrum en door 
Lummen ook de uitstraling te geven van de actieve gemeenschap 
waar het aangenaam leven is.

Hij is 57 jaar en woont in de Bosheidestraat. André Neskens is 
ACV-zonepropagandist en komt op die manier dagelijks in contact 
met talloze mensen en hun bekommernissen. Ook als sociaal rech-
ter bij de arbeidsrechtbank in Tongeren wordt hij geconfronteerd 
met wat er omgaat bij de burger en waar we als maatschappij vaak 
tekortschieten. Als vader van 3 kinderen weet André maar al te goed 
dat zorgen voor elkaar een kernthema is. Vanaf de geboorte kunnen 
we rekenen op de hulp van anderen. Kinderen moeten kunnen op-
groeien in een veilige omgeving. Maar ook ouderen hebben recht 
op een zinvol en rustige leven in hun vertrouwde buurt. André is 
momenteel voorzitter van de CD&V Lummen en van DCO Lummen 
(Diensten Cheque Onderneming). In de weinige vrije tijd die hij 
heeft gaat hij fietsen of wandelen met zijn hondje Diago. Voor André 
moet het ontmoetingscentrum Oosterhof nog meer “The place to 
be” worden, de pleisterplaats van de verenigingen en de niet-geor-
ganiseerde burgers.

Soumia

Monique

Johan

Andre
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Intussen reeds 18 jaar actief in de gemeentepolitiek van Lummen 
kan Guy Vaes heel wat adelbrieven voorleggen. Hij woont samen 
met zijn vrouw Inge Huybrechts in de Geeneindestraat in Meldert. 
Zij hebben één dochter Janne en Guy is een fervent supporter van 
de sportprestaties van dochterlief. Hij werkt als program manager 
bij Tenneco (Monroe) in St. Truiden. Vertrokken vanuit de hoofd-
leiding en oud-leiding van chiro Leouki weet Guy nog steeds zeer 
goed wat de mensen bezighoudt. De zorg voor de goede financi-
ele huishouding van de gemeente staat bij hem heel hoog op de 
agenda. Voor hem is het verhogen van de belastingen in geen geval 
een optie. Desondanks moet (en kan) er wel geïnvesteerd worden in 
verkeersveiligheid met nieuwe fietspaden en in de verdere onder-
steuning van jeugd- en sportverenigingen. Vanuit zijn betrokkenheid 
op de mensen wil Guy verder vorm geven aan een positief en aan-
genaam Lummen.

Mevrouw Sjamajeeke staat op plaats 23 bij CD&V. Voor Betty Luyten 
is dit niet de laatste plaats, maar wel de plaats om haar verdien-
sten in de voorbije legislaturen volop in de kijker te kunnen zetten.  
Letterlijk “Last but not least”! Samen met Freddy Haesevoets woont 
deze enthousiaste dame in Meldert. Zij hebben samen 4 kinderen 
zijn de trotse opa en moeke van 5 kleinkinderen. Betty is sinds  
januari 2001 schepen in de gemeente Lummen en heeft in die  
afgelopen jaren onder haar leiding en in haar regie heel wat gerea-
liseerd. De ontmoetingscentra in ’t centrum en Linkhout. De buiten-
schoolse kinderopvang in ’t centrum, Genenbos, Geneiken, Linkhout 
en Meldert. De nieuwe bibliotheek en de nieuwe gemeenteschool 
in Geneiken. De verhuis van de muziekacademie naar De Kunstberg 
en nadien naar Studio Mudanza. Maar ze heeft vooral een beleid  
gevoerd dat mogelijkheden biedt aan de organisaties en vereni-
gingen om hun eigen doelstellingen te realiseren. Daarnaast heeft 
Betty gedurende al die jaren gezorgd voor het sociale luik van het 
beleid: zij is de zorgende schepen die aandacht heeft voor de perso-
nen met een beperking, voor de mensen die het niet zo gemakkelijk 
hebben in deze samenleving. Betty is intussen 60 jaar maar nog lang 
niet uitgedroomd. Ze wil 
verder de handen uit de 
mouwen steken om van 
Lummen een heerlijke  
gemeente te maken.

#FieropLummen

Guy

Betty



LIJST NR. 3 
GEMEENTERAAD

1 Wouters Luc

2 Lamotte Heidi

3 Vangeel Wim

4 Beckers Veerle

5 Snyers Dirk

6 Verboven Veerle

7 Van Grieken Aloïs

8 Soors Romi

9 Hoogstijns Sander

10 Vandevenne Noa

11 Geerts Axel

12 Nshuti Chelsea

13 Mols Kristof

14 Beutels Brenda

15 Vannoppen Maarten

16 Hendrickx Ghislain

17 Pollaris-Serwy Marie-Claire

18 Affrane Soumia

19 Claes Monique

20 Quintens Johan

21 Neskens Andre

22 Vaes Guy

23 Luyten Betty
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#FieropLummen

1 Vandeput Tom
2 Gabriels Liesbet
3 Wouters-Cuypers Anne 
4 Wouters Luc
5 Yilmaz Erhan
6 Creten Giani
7 Govaerts Stefan 
8 Kauffmann Marleen
9 Vandeput Lieve

10 Van Roelen Erik
11 Jannes Lauren
12 Gijbels An
13 Jamshid Maryam
14 Belet Ivo
15 Vandeurzen Jo

PROVINCIE

Stem zeker ook voor Luc Wouters op de lijst 
van de Provincie, 4de plaats. 

Uw stem is altijd geldig zolang u op één lijst 
blijft. U mag dus gerust voor meerdere  
kandidaten stemmen, dan heeft iedereen  
een volledige stem.


