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BESTE LUMMENAAR,
U kiest op 14 oktober een nieuwe gemeenteraad.

CD&V Lummen legt u hierbij zijn programma voor. Wij willen geen vage beloften doen, of 
plannen voorstellen die toch niet zijn uit te voeren. Wij hebben concrete ideeën om onze 
gemeente verder te laten groeien en ontwikkelen.

Lummen moet verder evolueren als een aangename THUIS voor alle inwoners. Een propere, 
groene en duurzame gemeente waar we ons veilig voelen. Maar terzelfdertijd willen we dat 
de financiële huishouding in orde blijft. Dit wil zeggen met behoud van onze lage gemeente-
belastingen en een lage schuld, blijven we tot de meest gezonde gemeenten van Vlaanderen 
behoren op financieel vlak. 

Onze gemeente ontwikkelt verder als een DYNAMISCHE gemeenschap waar veilige fietspa-
den een kernprioriteit is. Maar waar de tewerkstelling een belangrijke opdracht blijft en het 
wegennet op een veilige en efficiënte manier wordt onderhouden en uitgebouwd.

SAMEN willen we verder streven naar kansen voor iedereen waarbij de sterk groeiende  
seniorengroep bijzondere aandacht vraagt. Maar waar ook de kinderen en jongeren nog 
steeds hun nodige zorg en ondersteuning krijgen.

En de Lummenaren willen PLEZIER maken. De noodzakelijke accommodaties voor sport-,  
cultuur- en jeugdverenigingen moeten verder voorzien worden. Onze gemeente heeft heel 
wat troeven op vlak van toerisme die we nog meer willen uitspelen. Maar zeker pleiten we 
ervoor dat in alle lokale gemeenschappen plezierige ontmoetingsmomenten worden gecreëerd.

In deze folder geven wij u een algemeen overzicht van onze plannen. Het wordt echter te  
uitgebreid om hier alles heel concreet toe te lichten. Wij verwijzen u hiervoor naar onze  
website www.lummen.cdenv.be. Daar vindt u de verdere toelichting.

CD&V Lummen wil niet zomaar teren op zijn resultaten uit het verleden. We weten dat de 
inwoners van Lummen verder willen. Dat zij de toekomst van henzelf en hun kinderen en 
kleinkinderen willen verbeteren. Alle kandidaten op onze CD&V-lijst zijn zich zeer goed  
bewust van de uitdagingen die voor ons liggen, maar dat schrikt hen niet af. Integendeel! 
Onze slogan voor deze verkiezingen is daarom ook niet voor niets:

UW TOEKOMST VERDIENT ONZE AANDACHT

Om dat helemaal waar te maken vragen wij uw stem op 14 oktober.

Luc Wouters
Lijsttrekker CD&V
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#THUIS
Mensen voelen zich thuis in Lummen.  

En dit moet zo blijven.

Je thuis voelen betekent “je veilig weten”. En 

dat veiligheidsgevoel moet versterkt wor-

den. We beseffen dat we vlak bij de verkeers-

wisselaar wonen en dat criminelen dat ook 

weten. Maar dan moeten we alle middelen 

(zoals ANPR-camera’s e.d..m) aanwenden om 

elke kandidaat-inbreker af te schrikken.

Lummen is een mooie, groene gemeente. En 

dit eigentijdse, landelijke karakter mag niet 

verloren gaan. Een propere gemeente waar 

werken aan duurzaamheid ook effectief in 

praktijk wordt gebracht. 

We streven naar een thuis in een kwaliteits-

volle omgeving. Waar respect heerst voor de 

open ruimte en de landbouwgebieden, met 

verdichting in de kernen.

En in Lummen moet het mogelijk blijven om 

aangenaam en betaalbaar te wonen voor 

alle groepen en (leeftijds-)klassen.

Het gemeentelijke beleid moet verder zorg 

dragen voor zijn financiën. Geen zotte uitga-

ven, een doordachte begrotingsopmaak en 

-controle en behoud van het fiscaal voordelig 

kader voor zijn inwoners. 
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THUIS IN EEN PROPERE, GROENE 
EN DUURZAME OMGEVING

Wij leven in een aangename gemeente. Respect voor deze  
omgeving moet dan ook het uitgangspunt zijn voor elk toekom-
stig beleid. Duurzaamheid mag daarbij geen goedkoop mode-
woord zijn maar een uitdaging die we effectief willen aangaan.

Vanuit CD&V Lummen willen we ijveren voor:
• Sensibilisatieacties en positieve (opruim)initiatieven rond  

zwerfvuil (vb “Mooimakers”, e.d.)
• Krachtdadige handhaving tegen elke vorm van sluikstort,  

zwerfvuil ed. door middel van camera’s en GAS-boetes
• Degelijk en structureel onderhoud van groene ruimtes,  

parkjes, bos- en wandelpaden
• Propere en nette stoepen en wegen
• Kwalitatief groen voorzien rekening houdend met pesticiden-

vrij onderhoud, ook onder meer op kerkhoven
• Opmaak bomenbeheerplan en stimuleren aanplanten van 

nieuwe bomen
• Samenwerking met Regionaal Landschap en natuur- 

verenigingen voor beheer van de natuur
• Diervriendelijk gemeentelijk beleid
• Aandacht voor duurzaam beleid; naar aanleiding van het  

onderschrijven van het klimaatplan en de SDG’s  
(duurzame ontwikkelingsdoelen)

CD&V Lummen wil in de toekomst verder inzetten op:
• Belang wijkpolitie omwille van nabijheid en  

aanspreekmogelijkheid
• Aangevuld met burenbemiddeling & vrijwilligers 
• Preventieacties in bijzonder tegen woninginbraken
• BIN (Buurt Informatie Netwerken) maximaal ondersteunen
• Aansluiting Be-alert platform stimuleren
• ANPR-camera netwerk uitbreiden
• Krachtdadig optreden tegen elke vorm van criminaliteit,  

overlast, enz.
• Snelle en tijdige interventies van brandweer en politie
• Verderzetting van eigen goed veiligheidsbeleid
• AED-netwerk vergroten

THUIS VOELEN WE ONS VEILIG
Veilig voelen vertaalt zich op velerlei vlak. Het is vooral “Geen 
schrik hebben”. Ervan overtuigd zijn dat alles wordt gedaan om 
mogelijke bedreigingen tegen te gaan, dat de nodige hulpmid-
delen ter beschikking zijn en dat de noodzakelijke hulpverleners  
vlot bereikbaar zijn.
Op 1 januari 2016 is de gemeente Lummen toegetreden tot de  
politiezone Limburg Regio Hoofdstad met de nodige schaal- 
voordelen en een politiewerking op maat van onze gemeente.  
De troeven van een politiezorg dicht bij de mensen is door een 
versterkte wijkwerking nog verbeterd.

nieuw politiegebouw



THUIS HOUDEN  
WE HET FINANCIEEL GEZOND

Koken kost geld, ook in een gemeente. Maar een goed beleid  
voorkomt financiële avonturen en zorgt voor een degelijk schuld-
beheer. De afgelopen legislaturen werd dit onder impuls van de 
CD&V-mandatarissen steeds bereikt met een voordelige fiscaliteit 
voor alle inwoners. Deze gezonde portefeuille moet behouden 
blijven.

CD&V Lummen staat voor:
• Lage personenbelasting en opcentiemen onroerende  

voorheffing behouden
• Afschaffen van de belasting op drijfkracht
• Lage schuld per inwoner bestendigen door goed schuldbeheer
• Investeringen en dienstverlening rekening houdend met de 

financiële draagkracht van de gemeente
• Financiële optimalisaties zoeken in de diverse beleidsdomeinen
• Inspelen op subsidie- en aankoopmogelijkheden aangeboden 

door hogere overheden
• Lokale en financieel gezonde aankooppolitiek bestendigen

THUIS KUNNEN WE AANGENAAM 
EN BETAALBAAR WONEN

Een eigen huis voor jonge gezinnen. Een aangepaste woning voor 
al dan niet zorgbehoevende senioren. Dit mogen geen onhaalbare 
dromen worden maar betaalbare doelen voor elke Lummenaar.  
Als gemeente moeten we daar op inzetten zodat ook toekomstige 
generaties kunnen genieten van het aangename wonen in  
Lummen.

CD&V Lummen vindt daarom belangrijk:
• Aangepast en levenslang wonen faciliteren, in het bijzonder 

voor de senior
• Mogelijkheid scheppen voor realisatie sociale koop- en  

huurkavels in samenwerking met sociale huisvestingsmaat- 
schappijen

• Ontwikkeling van eigen gemeentelijke gronden waar mogelijk
• Betaalbaar wonen mogelijk maken vooral voor jonge gezinnen
• Stimuleren van alternatieve woonvormen (zorgwonen,  

cohousing)
• Verderzetting WWL; informatie, premies, begeleiding voor  

renovatie en nieuwbouw
• Stimuleren duurzame en energiezuinige initiatieven  

van verenigingen, burgers en bedrijven
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THUIS IN EEN KWALITEITSVOL  
INGERICHTE OMGEVING

Lummen heeft een groen, landelijk karakter. Maar dit betekent 
geenszins een ouderwetse, achterhaalde omgeving. Integendeel, 
wij slagen erin om wonen, landbouw, nijverheid en natuur  
harmonieus samen te houden. Deze harmonie moet behouden 
blijven.

CD&V Lummen wil investeren in: 
• Respect voor de open ruimte en landbouwgebieden,  

met verdichting in de kernen met nieuwbouw
• Vlot en constructief vergunningenbeleid met ondersteuning 

voor opmaak RUP’s e.d. en rekening houdend met inspraak van 
burgers

• Initiatieven nemen om nieuwe inwoners zich snel thuis te laten 
voelen

• Creëren van ontmoetingsplaatsen en stimuleren van buurt-  
en wijkwerking

• Tegengaan van leegstand, verwaarlozing en tegelijk bewaken  
van woningkwaliteit

• Modern en duurzaam gemeentepatrimonium

86%  
van de bevolking in Lummen is tevreden 

van het zicht op groen vanuit de woning

t.o.v 73 % in Vlaanderen



#DYNAMISCH

Lummen is een gemeente waar iets beweegt, waar leven 

inzit. Maar het kan nog beter. Wij gaan voor een gemeen-

schap die zich verder ontwikkelt, die dynamisch is. En die 

dynamiek vertaalt zich op velerlei domeinen.

Prioriteit nummer 1 is een veiliger verkeer voor iedereen: 

op het voetpad, op het fietspad en op de weg. Door een 

ambitieus fietsbeleid willen we ervoor zorgen dat kinderen 

veilig op school geraken, dat mensen met de fiets naar de 

winkel kunnen, dat wielertoeristen aangenaam kunnen 

genieten van hun uitstappen.

Maar blijvende aandacht voor de openbare werken is 

noodzakelijk. Lummen is een uitgestrekte gemeente waar 

heel wat inspanningen nodig zijn om over het hele grond-

gebied de nodige voorzieningen aan te brengen.

De tewerkstelling moet verder uitgebouwd worden, o.m. 

door ruimte voor ondernemen te creëren. Die ruimte 

moet letterlijk worden ontwikkeld door industrie- en 

KMO-zones te voorzien. Maar die ruimte bieden we ook 

door een duidelijke en ondernemersvriendelijke regelge-

ving te maken.

Als gemeente moeten we meerdere troeven uitspelen. We 

beschikken in Lummen over een schitterend natuur- en 

cultuurlandschap en een ruim pallet van monumenten. 

Kortom: dit erfgoed is een economische troef die we extra 

dienen te gebruiken.

De land- en tuinbouw is een belangrijke economische 

sector binnen de open ruimte. De gemeente voert daarom 

een beleid dat garant staat voor een duurzame, toekomst-

gerichte ontwikkeling van de land- en tuinbouwbedrijven.

Het is de ambitie van Lummen om in de eerste plaats een 

gezellig en compact handelscentrum aan te bieden. Een 

mooie mix van wonen, winkelen en dienstverlening is voor 

ons van levensbelang. Het centrum moet ruimte bieden 

aan een waaier aan centrumvoorzieningen voor de inwo-

ners van Lummen. Wij gaan als CD&V voor een gemeente 

waar iets te beleven valt.

#DYNAMISCH#FieropLummen
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Een degelijk onderhoud van het openbaar do-
mein (voetpaden, fietspaden, wegen, pleinen, 
parken, openbaar groen, bruggen, …) is voor 
ons een topprioriteit. We investeren in goede 
coördinatie, communicatie en overleg. Bur-
gers, bedrijven en handelszaken moeten een 
minimum aan hinder ondervinden. We zetten 
in op inspraak van burgers, van ontwerp tot 
uitvoering, van tekentafel tot werf.

• Gescheiden rioleringsstelsels en  
bijhorend nieuwe wegdek

• Verdere modernisering en uitbreiding  
van de openbare verlichting met  
LED-technologie

• De elektrische leidingen in de  
bebouwde kom ondergronds  
brengen

• Voortzetting van het programma  
van wegenonderhoud  
(asfalt- en betonwegen)

• Het veiliger maken van drukke straten, bijzonder voor de 
zwakke weggebruiker

• Strenge controle op werken, uitgevoerd door openbare  
nutsmaatschappijen

• Perfect onderhoud en instandhouding van het gemeentelijk 
patrimonium, met blijvende aandacht voor de toegankelijk-
heid voor personen met een (mobiliteits-)beperking

• Zwaar vervoer weren uit dorpskernen, schoolomgeving en 
woonstraten

• Meer groen: ook bij stratenaanleg willen we steeds meer en 
doordacht bomen en groenperken planten

• Inrichting van de verschillende kerkhoven waarbij een rustige 
omgeving wordt gecreëerd met respect voor de overledenen 
en hun familieleden

BLIJVEND INVESTEREN  
IN VEILIGE FIETSPADEN
Het is zichtbaar en voelbaar: fietsen zit in de lift. Traditioneel wordt 
de fiets gebruikt voor het woon-schoolverkeer, als aanvulling op het 
openbaar vervoer, of voor het recreatief fietsen tijdens het week-
end. Met de komst van de elektrische fiets ontdekken meer en meer 
mensen de fiets als vervoermiddel voor het woon-werkverkeer. Het 
is gezonder, goedkoper en soms zelfs sneller dan de auto. Daar-
enboven vermindert het fietsgebruik de files, laat het gemakkelijk 
sociaal contact toe en is het goed voor het klimaat. Geen enkel 
ander vervoersmiddel combineert zoveel voordelen.

CD&V Lummen wil een ambitieus en veilig fietsbeleid:
• Aanleg van een veilig en kwalitatief fietsnetwerk doorheen de 

hele gemeente
• Meewerken aan de uitbouw van (provinciale) fietssnelwegen
• Specifieke maatregelen op maat van fietsers en voetgangers 

om bij werken minder hinder te veroorzaken
• Bijkomende fietsenstallingen met voorzieningen voor  

elektrische fietsen
• Initiatieven om fietsdelen in de gemeente op te starten en uit 

te werken

GRONDIGE AANPAK IN DE  
OPENBARE WERKEN



EEN AANGENAAM EN GEZELLIG 
HANDELSCENTRUM

Elke lokale gemeenschap heeft nood aan een centrum met  
bloeiende en bruisende handelsactiviteiten. Die zorgen voor 
aangename en leefbare woonkernen en biedt het gemak van de 
nabijheid van lokale handel, tewerkstelling,.. Het gemeentebestuur 
moet zorgen voor een handelsvriendelijk klimaat waarin de lokale 
ondernemers hun activiteiten kunnen ontplooien.

Voor CD&V Lummen zijn volgende acties belangrijk : 
• CD&V wil verder inzetten op evenementen en deze koppelen 

aan plaatselijke acties van en ter ondersteuning van de lokale 
economie. Een goede afstemming tussen alle betrokkenen leidt 
ongetwijfeld tot een win-win- situatie. CD&V zal zich inzetten 
om organisatoren van evenementen en plaatselijke handelaars 
met elkaar te verbinden, met een directe return voor de lokale 
economie tot gevolg.

• Leegstand en verwaarlozing in het centrum tegengaan door het 
nemen van kernversterkende maatregelen

• Aangenaam en gezellig openbaar domein inrichten, zeker tijdens 
de feestdagen

• Lokale handelaars betrekken bij het onthaal van onze nieuwe 
inwoners

• Het aankoopbeleid van de gemeente meer richten naar de lokale 
handelaars

• Sensibiliseren om lokaal te kopen en zaken te doen in eigen 
gemeente

WERKGELEGENHEID ALS  
PERMANENTE OPDRACHT

Een goede tewerkstellingsgraad is de beste garantie voor de 
leefkwaliteit van de burgers en de gemeente. Ondernemers  
moeten alle kansen krijgen. In de afgelopen jaren werd de  
KMO-zone in de Bosstraat verder ontwikkeld. 

Op die manier willen we verder gaan door: 
• Functie van de ambtenaar lokale economie verder uitwerken 

tot een ondernemersloket
• Ondernemers actief betrekken bij het beleid en bij de  

uitvoering van maatregelen die hen aanbelangen
• Samenwerking met OLHZ (Ondernemend Lummen Heusden-

Zolder): op deze manier zijn de ondernemers goed op de 
hoogte van de gemeentelijke dossiers

• Afschaffen van de gemeentelijke belasting op drijfkracht
• De raad lokale economie zorgt voor een overlegplatforms 

voor detailhandel, horeca, KMO’s en grote bedrijven
• De gemeente handelt snel, helder en adequaat als het gaat 

om het faciliteren en bevorderen van ondernemerschap
• Stimuleren van een aantrekkelijk vestigings- en winkelklimaat

EEN TOEKOMSTGERICHTE  
LAND- EN TUINBOUW  
IN EEN OPEN RUIMTE

De land- en tuinbouw is een belangrijke economische sector binnen 
Lummen. De gemeente voert daarom een beleid dat garant staat 
voor een duurzame, toekomstgerichte ontwikkeling van de land-  
en tuinbouwbedrijven.

• In haar vergunningverlening en plannen geeft de gemeente 
rechtszekerheid aan land- en tuinbouwbedrijven

• De gemeente erkent en waardeert de inspanningen van de  
land- en tuinbouw

• Landbouw moet bekend zijn als productiesector en als deel van 
de (wereld)economie, maar ook als drager van het landschap en 
beheerder van de open ruimte

• Inspraak via de landbouwraad en een schepen met de specifieke 
bevoegdheid van land- en tuinbouw

Lummen kent een werkloosheidsgraad van 5,7% in  
vergelijking Vlaams Gewest van 7,4%

Aantal jobs ten opzichte van aantal inwoners met een 
beroepsactieve leeftijd:  82% in Lummen ten opzichte van 

gemiddelde Vlaams Gewest van 69%!
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#SAMEN
Samen zorgen voor een menswaardige en 

kwaliteitsvolle maatschappij, waarin elke 

inwoner een plaats heeft.  Met speciale  

aandacht voor diegenen die de meeste zorg 

en ondersteuning nodig hebben.

De toenemende veroudering van onze  

bevolking met daarbij de toename van perso-

nen met dementie, vraagt de komende jaren 

extra aandacht.  Dit voor de lokale overheid 

en alle partners die met deze problematiek 

begaan zijn.

Het lijkt soms dat armoede en mensen met 

beperkte kansen in Lummen weinig aanwezig 

zijn. Nochtans dient er ook bij ons blijvend 

gestreefd te worden naar een samenleving 

waaraan iedereen deel kan nemen. Een 

maatschappij waarin ieder mens zich kan 

ontwikkelen en goed voelen zonder enige 

vorm van drempelvrees.

Een gemeente dient zich te richten naar alle 

bewoners door een klantgerichte dienstver-

lening. Maar die gemeente zorgt ook voor de 

participatiekansen voor zijn inwoners door 

gericht te werken vanuit de leefwereld van 

de Lummenaren en een duidelijke, snelle 

communicatie.

Gezondheidsbeleid moet ook op gemeente-

lijk vlak de nodige aandacht krijgen. Dit kan 

door de benodigde infrastructuur en  

communicatiemiddelen aan te bieden, maar 

ook door gezondheidspreventie actief te 

promoten.

Kinderen en jongeren alle kansen bieden is 

een blijvende uitdaging. Ook in de toekomst 

willen we verder bouwen aan het kindvrien-

delijke karakter van Lummen.



OOG VOOR KANSARMOEDE  
EN ARMOEDEBESTRIJDING  
IN LUMMEN

Armoede is een complex gegeven. Het gaat vaak om veel meer dan 
een inkomensprobleem. Gebrek aan draagkracht en sociale weer-
baarheid, het botsen op drempels en stigmatisering maken het  
voor mensen dikwijls moeilijk om volwaardige mee te draaien in 
onze samenleving. Dit mogen en willen we niet accepteren.

Als CD&V Lummen pleiten we voor:
• Een dienst die een coördinerende rol vervult tussen de  

verschillende actoren.
• Ondersteuning van het project “Het Open Poortje” met o.a. 

verdere huisvesting
• Aandacht voor voldoende sociale huisvesting
• De gemeente als werkervaringsplaats op de arbeidsmarkt. KLANTGERICHTE  

DIENSTVERLENING

Iedereen heeft op tijd en stond nood aan hulp, bijstand,  
ondersteuning, … Soms kan je daarvoor terecht bij de  
administratieve diensten, soms moet je op zoek naar (al dan 
niet nieuwe) alternatieven. Maar overal moet jouw vraag 
erkend en au serieux genomen worden. Je moet een oplossing 
voor je probleem krijgen of een zinvolle verwijzing naar wie je 
wel kan helpen.
CD&V Lummen wil hieraan verder werken door:  

• Ondersteunen van Anders mobiel Limburg (AML)
• Verdere uitbouw vrijwilligerswerking
• Aanstellen van een ombudspersoon voor de inwoners
• Gericht te werken vanuit de leefwereld van de inwoner
• Een verdere integratie van de diensten van gemeente en 

OCMW
• Digitalisering van de werkprocessen verder uitwerken  

vanuit de behoefte van de inwoner
• Een verdere uitbouw van het digitaal loket
• Een goede communicatie, sneller informeren van de bevolking

SENIOREN HEBBEN HUN PLAATS 
IN LUMMEN
Voor Lummense senioren die zolang mogelijk thuis willen blijven 
wonen is het belangrijk de juiste ondersteuning te bieden.  
Wanneer de zorg te groot wordt moet men kunnen rekenen op een 
goede dienstverlening, die vertrekt vanuit de zorgvrager.

Volgende acties vinden wij als CD&V Lummen belangrijk:
• Verdere afwerking en betere toegankelijkheid van de nieuwe 

woonzorgcampus
 - Uitbouw van het lokaal dienstencentrum
 - Aanbieden van erkende plaatsen dagopvang en kortverblijf
 - Bouw sociale seniorenappartementen
• Coördinerende rol en huisvesting van de thuiszorgdienst en 

gezinszorg
• Oprichting van een centraal loket voor senioren: het loket  

waar alle senioren en ook familieleden, kennissen, buren ...  
van senioren terecht kunnen

• Aanmoedigen en ondersteunen van mantelzorg



LUMMEN ALS EEN  
GEZONDE GEMEENTE

Een goede gezondheid willen we allemaal en wensen we ook  
iedereen toe. Maar gezondheid komt niet zomaar uit de lucht  
vallen, we zullen er inspanningen moeten voor doen.

CD&V Lummen vindt dit belangrijk: 
• Investeren in een goed preventief gezondheidsbeleid
• Aansluiten bij bestaande Vlaamse preventiecampagnes
• Lummen blijft een hartveilige gemeente: AED-toestellen  

bijplaatsen waar nodig
• Samenwerking tussen verschillende  

gezondheidsverstrekkers stimuleren
• Inwoners sensibiliseren om gezond te leven

ALLE KANSEN GEVEN AAN  
KINDEREN IN LUMMEN

De voorbije jaren hebben we enorm veel inspanningen voor de 
jongste inwoners gedaan. we mogen niet op onze lauweren rusten. 
Het kan altijd beter en daar willen we naar streven.

CD&V Lummen ziet actiepunten in: 
• De buitenschoolse opvang is ons paradepaardje en blijven we 

dan ook verder optimaliseren
• Het uitwerken van een inclusief en integraal beleid ter bestrijding 

van directe en indirecte kansarmoede bij Lummense gezinnen
• Ontmoetingsmogelijkheden en -plaatsen creëren voor jonge 

gezinnen in de wijken
• Extra inspanningen leveren om het kindvriendelijke karakter van 

onze gemeente te verhogen
• Het deeltijds kunstonderwijs uitbouwen in onze gemeente
• De samenwerking met de Stedelijke Academie voor Muziek, 

Woord en Dans en de Lummense scholen verder uitbouwen
• Ondersteuning bij ouders met opvoedingsproblemen van kinderen

Mensen die het moeilijk hebben moeten kansen krijgen om mee 
te kunnen in onze prestatiegerichte maatschappij. Om dit te 
kunnen realiseren, willen we extra zorg besteden aan het  
neerhalen van talrijke drempels, zowel letterlijk als figuurlijk.

• Voldoende parkeerplaatsen voor personen met een  
beperking

• Toegankelijkheidsadvies voor nieuwbouw en renovatie van 
publiektoegankelijke gebouwen

• Ondersteuning blijven aanbieden bij culturele- en sport- 
manifestaties en onderwijs

• Op alle beleidsterreinen moet er speciale aandacht zijn voor 
de verhoging van de gelijke kansen voor iedereen en dit in 
het bijzonder voor de meest kwetsbare inwoners van onze 
gemeente.

GELIJKE KANSEN VOOR  
IEDEREEN



#PLEZIER
Goed leven betekent dat mensen ruimte en 

mogelijkheden krijgen om zich te ontspannen, 

elkaar te ontmoeten, plezier te maken, … CD&V 

Lummen wil dat ook het gemeentebestuur 

daarin zijn verantwoordelijkheid op de  

verschillende domeinen ten volle opneemt.

Wij willen een jeugdbeleid waarin zowel jeugd-

verenigingen als niet-georganiseerde jongeren 

hun stem kunnen laten horen. Bijzondere  

aandacht zal moeten uitgaan naar de plus 

12-jarigen die nood hebben aan ruimte en  

aanbod om zich te ontwikkelen.

We streven naar een bruisend en gevarieerd 

cultuuraanbod op maat van en grotendeels  

gedragen door vrijwilligers. Het gemeente- 

bestuur heeft hierin vooral een stimulerende 

en ondersteunende functie.

Plezier maken moet over heel Lummen  

kunnen. Daarom is het nodig om in alle  

gehuchten of kerkdorpen initiatieven te  

ontwikkelen of te steunen die de plaatselijke 

gemeenschap wil samenbrengen.

De bibliotheek dient verder uitgebouwd als 

een open huis met kansen voor ontmoeting, 

ontdekking en studie.

Sportgemeente Lummen brengt mensen sa-

men en versterkt de gezondheid. Om het goede 

sportbeleid verder uit te bouwen is overleg met 

de lokale actoren noodzakelijk. Het gemeente-

bestuur dient daarbij te zorgen voor voldoende 

en aangepaste sportinfrastructuur. Verder is het 

nodig om op sportvlak initiatieven te nemen 

naar alle leeftijdscategorieën en bevolkings-

groepen.

De toeristische troeven die Lummen rijk is, 

moeten nog meer in de kijker komen. Het 

gemeentebestuur dient zorg te dragen voor een 

goed doordacht beleid om promotionele acties 

te realiseren.

UW TOEKOMST
VERDIENT ONZE AANDACHT

#PLEZIER#FieropLummen



CULTUUR VANUIT DE  
LUMMENSE BASIS

Een dynamische gemeente als Lummen moet kunnen rekenen 
op een gevarieerd aanbod aan socioculturele verenigingen en 
activiteiten. Vrijwilligers van diverse socioculturele verenigingen 
vormen mee de basis van een bruisend cultuurleven.
De gemeente moet zich hierop focussen en deze initiatieven 
aanmoedigen en op een blijvende manier ondersteunen, zowel 
financieel, logistiek, materieel als promotioneel. In geen geval 
moet zij dergelijke initiatieven proberen over te nemen. Het doel 
is via inspraak en overleg een bruisend en gevarieerd socio- 
cultureel aanbod op maat van de lokale gemeenschap tot stand 
te brengen.
CD&V-Lummen hecht daarom groot belang aan:

• Blijvende ondersteuning van de cultuurraad als een  
volwaardig adviesorgaan

• Kunstinitiatie voor jongeren én volwassenen, met aandacht 
ook voor mensen met een beperking

• Aanmoediging van de muzikale opleiding van jongeren (Mudanza)
• Promotionele en logistieke ondersteuning van lokale kunstenaars-

verenigingen
• Subsidiëring van de socioculturele verenigingen, waarbij 

vooral de voortdurende en niet-vergoede inzet van vrijwilligers 
ten bate van gemeenschapsvorming uitgesproken gehono-
reerd wordt

• De vernieuwing van de binneninrichting van het oude gedeelte 
van het Oosterhof

• Verdere afwerking van Studio Mudanza

GEMEENSCHAPSVORMING  
IN ELK LUMMENS DEELDORP

Inwoners hebben soms het gevoel dat gemeentebestuur alleen in 
het centrum evenementen organiseert, terwijl in de gehuchten of 
kerkdorpen vaak boeiende activiteiten doorgaan. Daarom pleit 
CD&V  voor een actie om elk jaar een specifiek gehucht of kerkdorp 
in de kijker te plaatsen. Inwoners en verenigingen kunnen in het 
jaar dat hun gehucht voorop staat verschillende activiteiten orga-
niseren die toegankelijk zijn voor iedereen. In de Lummenaar kan 
voor hen gericht promotie gevoerd worden en gecommuniceerd 
over dat deeldorp, bvb welke bekende Lummenaren wonen  
er, kennismaking met bijzondere inwoners,  
historische figuren, opmerkelijke gebouwen  
met een geschiedenis, verenigingen  
voorstellen, andere interessante  
weetjes, enz.

LUMMENSE JEUGD AAN HET 
WOORD
We vinden het belangrijk om in het jeugdbeleid de jongeren van 
alle leeftijden - ieder op zijn specifieke manier – te betrekken en 
verantwoordelijkheid te geven.
De jeugdraad is daarin natuurlijk een belangrijk inspraakorgaan. 
Maar ook de kindergemeenteraad moet zijn rol ten volle kunnen 
spelen.
De jeugdverenigingen en de culturele en sportverenigingen met 
een specifieke jeugdwerking verdienen blijvend gemeentelijke 
steun. Hen steunen betekent ook dat het activiteitenaanbod van de 
gemeente en dat van de (jeugd)verenigingen op elkaar afgestemd 
moeten zijn, dat die verenigingen financieel gezond kunnen blijven, 
dat ze kunnen rekenen op hulp van de gemeentelijke diensten en 
dat hun mening inzake jeugdbeleid gehoord wordt.

Specifieke acties:
• Digitalisering maakt ook (en vooral) voor jongeren deel uit van 

het echte leven. De website van de gemeente moet hier in de 
toekomst blijvend op inspelen, door een volgehouden  
inspanning op het vlak van “content”, “look and feel”, het digitale 
loket, e.d.m.

• Goed onderhouden speelpleinen/openbare speelruimtes in elke 
wijk zijn een evidentie

• Bijzondere aandacht voor de jongeren ouder dan 12 is nood-
zakelijk, bvb. door specifieke ruimtes voor hen te creëren, door 
het opzetten van “Tienerdagen”, een speelpleinwerking expliciet 
voor deze groep

• Veilige oversteekplaatsen
• Gemeentelijke subsidies voor jeugdinitiatieven en investerings-

subsidies voor jeugdwerking;



TOERISTISCH LUMMEN  
IN DE KIJKER

CD&V Lummen pleit voor een gericht actieplan om de toeristische 
rijkdom meer en beter te promoten. Op die manier willen we  
dagjestoeristen aantrekken en ook het aantal overnachtingen in 
Lummen verhogen. Een toeristische film over de Lummense diversi-
teit zou daarin zeker een plaats kunnen hebben.

Verder pleiten we voor:
• Attractieve korte wandelwegen voor gezinnen
• camperparking
• Een hondenspeelweide
• Nieuwe initiatieven zoals Boerengolf of een belevingspark
• Sterkere promotie van het Schulensmeer
• Verdere uitbreiding van domein “De Duizendjarige Eik”

SPORTGEMEENTE LUMMEN 
BLIJFT SCOREN

Het gemeentebestuur dient verder te werken aan een sterke 
sportwerking voor alle doelgroepen. Acties dienen zowel gericht 
op de ondersteuning van de goed functionerende sportverenigin-
gen als op de niet-georganiseerde inwoners die op zoek zijn naar 
sportieve uitdagingen.

In het bijzonder wil CD&V-Lummen ondersteuning van het 
sport- en recreatiegebeuren door:
• optimale en maximale beschikbaarheid van de gemeentelijke 

sportaccommodatie en -terreinen voor de diverse sportvereni-
gingen en –beoefenaars

• de sportdienst en sportraad blijvend de mogelijkheden geven 
voor:

 - het aanbieden van een brede waaier aan sportactiviteiten  
 zonder in concurrentie te treden met de lokale  
 sportverenigingen

 - coördinatie, begeleiding en goede financiële  
 ondersteuning van de sportclubs, met prioriteit  
 voor de verenigingen met een goed  
 uitgebouwde jeugdopleiding- en werking

• respect voor de vrijwilligers
• subsidiereglementen met klemtoon op  

duurzame investeringen
• stimuleren van samenwerking
• doelgroepen behoud; jeugd,  

senioren, G-sporters
• aanleg parking site VK Gestel

DE LUMMENSE BIBLIOTHEEK ALS 
EEN OPEN HUIS

De nieuwe bibliotheek heeft nog tal van mogelijkheden die we in 
de toekomst verder willen uitbouwen, zoals:

• Kansen voor ontmoeting. Ontwikkelen van een aangepaste 
dienstverlening op maat van moeilijk bereikbare groepen  
(senioren, kansarmen, personen met een beperking, …). Dit kan 
door “Bib aan huis” verder uit te bouwen, door samenwerking 
met de Lummense woonzorgcentra en de bewoners van de  
assistentiewoningen, met het Open Poortje, met het  
Overlegplatform Kinderen Eerst, met het OCMW

• Kansen voor ontdekking, o.m. door de digitale collectie verder 
uit te bouwen

• Kansen voor studie door de dienstverlening en samenwerking 
verder op maat van en met de Lummense scholen en  
leerkrachten uit te bouwen



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 Alois

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

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.

UW TOEKOMST
VERDIENT ONZE AANDACHT
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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. 


