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BESTE LUMMENAAR,

In 2012 hebben wij bij de gemeenteraadsverkiezingen uw vertrouwen 
gevraagd. En van heel veel van jullie hebben we dat ook gekregen. 
Waarvoor nogmaals dank.

Een bedenking die wij toen vaak hoorden was dat wij droomden.  
Ons programma was te utopisch, niet echt realistisch. En toch … Nu 
– zes jaar later – kunnen wij trots terugkijken op hetgeen er allemaal 
gerealiseerd werd in de afgelopen periode. Wij hadden inderdaad 
een droom, maar heel wat van die droom hebben we kunnen waar-
maken.

En dat maakt dat veel bewoners ons laten weten dat het goed wonen 
en leven is in Lummen. Onze gemeente is veel meer dan het gebied 
rond de verkeerswisselaar of aan het Albertkanaal. Lummen is een 
gemeente waar de mensen samenwerken, waar men zorgt voor  
elkaar, waar men plezier maakt, waar iedereen zich thuis voelt.

In deze brochure proberen wij u een bloemlezing te bieden van  
hetgeen er de voorbije jaren allemaal werd gerealiseerd in onze  
gemeente. Het is een uitgebreid overzicht geworden, maar zeker niet  
volledig. Misschien hadden we enkele lege fotokaders moeten  
voorzien waarin u uw eigen bevindingen kan aanbrengen.

En die eigen ideeën van u allemaal willen we meenemen naar de 
volgende periode. CD&V Lummen heeft opnieuw de dromen én de 
kandidaten. 

Daarvoor vragen wij uw stem op 14 oktober.

Luc Wouters
Lijsttrekker CD&V
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#THUIS
Lummen is de thuis voor alle inwoners. In 

2012 waren we met 14.484 Lummenaren.  

Nu zijn er dat 14.884, dus 400 meer. En die 

400 nieuwkomers zijn echt niet allemaal  

borelingen. Heel wat mensen vernemen dat 

het goed wonen en leven is in Lummen. En 

niet alleen omwille van de vlotte bereikbaar-

heid. Maar vooral omwille van de diverse 

bijkomende woongelegenheden waarbij 

toch het groene, landelijke karakter van de 

gemeente behouden blijft.

Lummen is er tevens in geslaagd om zijn 

financiën goed op peil te houden. Inkomsten 

en uitgaven van de gemeente vertonen een 

gezond evenwicht. En hierdoor betaalt een 

Lummenaar minder gemeentebelastingen 

dan de inwoners van het merendeel van de 

Limburgse en Vlaamse gemeenten.

Ook op vlak van veiligheid hebben we de  

afgelopen periode een ingrijpende verande-

ring doorgemaakt. De politiezone West- 

Limburg (met Lummen, Halen en Herk-de-

Stad) ging op in de politiezone Limburg  

Regio Hoofdstad. Dit maakt een vlottere en 

grondigere politiewerking mogelijk. En de 

resultaten zijn merkbaar: de laatste jaren 

daalde het aantal woninginbraken drastisch.

De aanschaf van toestellen zoals de ANPR- 

camera’s (verkeerscamera’s) en de AED- 

toestellen (Automatische Externe Defibrilla-

tor) verhogen merkelijk het veiligheidsgevoel 

in de gemeente.#THUIS#FieropLummen
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LANDELIJK  
WONEN MET KERN-
VERSTERKING VAN  
DE CENTRA
In de verschillende deelgemeenten 
werden nieuwe woonprojecten 
gerealiseerd of staan nog in de 
steigers. Desondanks behouden wij 
ons unieke landelijke karakter met 
veel groen.

BETAALBAAR WONEN
Nadat we tijdens de vorige legislatuur 
in Molem de verkaveling in de Kem-
penstraat konden realiseren, was het 
deze keer de Alex Jenkinsstraat in Link-
hout. Door een puntensysteem kregen 
Lummense gezinnen voorrang om tegen 
een betaalbare prijs bouwgrond te  
verwerven.

NATUUR IN LUMMEN
De Vallei van de Zwarte Beek, de Venus-
berg, het Schulensbroek, de vijvers van 
Thiewinkel, … de lijst is veel te lang om 
op te noemen. Door samenwerking met 
de natuurverenigingen, Regionaal Land-
schap enz. slagen we erin de unieke  
natuurprojecten verder te  
optimaliseren.

MEEWERKEN AAN  
HET KLIMAATPLAN
Er werd in de gemeentelijke organi-
satie ook belang gehecht aan interne 
en externe duurzaamheid. Zo creëer-
den we ruimtes voor nieuwe bomen. 
Zo werden in 2018 reeds 220 bomen 
aangeplant in het straatbeeld, waarvan 
105 door het gemeentebestuur zelf. En 
we zijn erin geslaagd om het wegen- en 
bermbeheer pesticidenvrij te maken.



FINANCIËN

In 2012 hadden we reeds een sterk gemeentelijk 
financieel management. Het beleid is op dit vlak 
niet veranderd. De schulden zijn niet gestegen, de 
onroerende voorheffing en de opcentiemen zijn 
dezelfde gebleven. 

PROPERE EN  
NETTE GEMEENTE
Lummen mag fier zijn op zijn voor- 
komen. De verzorgde bloemenperkjes 
op openbare domeinen komen hierbij  
natuurlijk onmiddellijk in beeld. Maar 
ook een doorgedreven beleid op 
vlak van sluikstorten, met camera’s, 
GAS-boetes en acties zoals Mooima-
kers en Straat.Net, claimkaart, enz. 
maken van onze gemeente een  
propere gemeente.

VEILIGHEID
Voorjaar 2016 werd de politiezone West- 
Limburg samengevoegd tot zone Limburg 
Regio Hoofdstad. Voor Lummen blijft er wel 
een uitgebreide wijkwerking. Samen met 
initiatieven als Buurt-Informatie-Netwerken 
en hulpmiddelen als de ANPR-camera’s is 
een duidelijke daling van het aantal inbraken 
merkbaar.
Door de aankoop en terbeschikkingstelling 
van verschillende AED-toestellen maken we 
van Lummen een hartveilige gemeente.

EEN LUMMENAAR 
BETAALT HEEL WAT 
MINDER GEMEEN-
TEBELASTING DAN 
DE DOORSNEE 
LIMBURGER EN/ 
OF VLAMING

Het aantal woninginbraken in Lummen is de laatste jaren 
sterk gedaald. In 2017 werden nog 60 woninginbraken 
vastgesteld, in 2018 waren dat er voorlopig nog maar 21 
(cijfers tot 28/08/2018). Elke inbraak is er nog één teveel 
dus blijven we deze strijd verderzetten.

WONINGINBRAKEN

Wat de gemeentebelasting 
betreft betaalt de lummenaar 
nog altijd minder belastingen 
dan gemiddeld in Vlaanderen, 
clustergemeentes en buur- 
gemeentes.

De schuld per inwoner in Lummen bedraagt 
slechts 1/3e van de gemiddelde schuld in 
Vlaanderen.

HERK-DE-STAD: 
Totaal: € 1.998/jaar/gezin
Personenbelasting: 7,0%
Opcentiemen: 1.200
Schuld: € 821/inwoner

HALEN: 
Totaal: € 2.332/jaar/gezin
Personenbelasting: 8,0%
Opcentiemen: 1.500
Schuld: € 1642/inwoner

HASSELT: 
Totaal: € 2.219/jaar/gezin
Personenbelasting: 7,5%
Opcentiemen: 1.495
Schuld: € 1847/inwoner

BERINGEN: 
Totaal: € 2.291/jaar/gezin
Personenbelasting: 7,9%
Opcentiemen: 1.450
Schuld: € 363/inwoner

LUMMEN: 
Totaal: € 1.979/jaar/gezin
Personenbelasting: 6,7%
Opcentiemen: 1.325
Schuld: € 379/inwoner

HEUSDEN-ZOLDER: 
Totaal: € 2.294/jaar/gezin
Personenbelasting: 8,0%
Opcentiemen: 1.400
Schuld: € 734/inwoner

WONING-

INBRAKEN

(AFGELOPEN 4 JAAR)

Bron:   2016



#DYNAMISCH#FieropLummen
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Lummen is een levende gemeente. De  

afgelopen zes jaar zijn wij verder uitgegroeid 

tot een gemeente waar activiteiten, tewerk-

stelling en infrastructuurwerken effectief 

gerealiseerd worden.

Mensen willen opnieuw bewegen. Fietsen is 

daarvoor een unieke kans. Kinderen moeten 

opnieuw met de fiets naar school kunnen. De 

gemeente Lummen heeft op dit vlak reeds tal 

van initiatieven genomen en mogelijkheden 

gecreëerd. De fietspaden in Thiewinkel en 

Meldert betekenen een belangrijke volgende 

stap naar een andere wegenstructuur waar-

bij “De fiets de koning van de straat wordt”.

Qua tewerkstelling heeft Lummen de laatste 

jaren een enorme boost gekregen. Onze 

burgemeester en schepenen hebben tal van 

nuttige contacten gelegd met bedrijfsleiders 

en ondernemers. En met positief resultaat: 

nog nooit waren er zoveel arbeidsplaatsen 

in Lummen als nu.

Als gemeente blijven we enorm afhankelijk 

van andere instanties wat betreft de grote 

gewestwegen. Het gemeentebestuur is  

blijven aandringen dat in Lummen de 

noodzakelijke verbeteringswerken wor-

den uitgevoerd. Zo kunnen we stellen dat 

de Afdeling Wegen en Verkeer Limburg de 

voorbije periode de verkeersafhandeling in 

en rond Lummen sterk heeft verbeterd. En 

we merken dat die grote werken – zoals aan 

de verkeerwisselaar – een minimale overlast 

voor onze bewoners met zich brengt. Het is 

ooit heel anders geweest!



KLAVERBLAD,  
CARPOOL & AFRIT 26
Op zich zijn dit geen gemeentelijke  
materies, maar door blijvende tussen-
komsten van het gemeentebestuur 
bleef en blijft de hinder voor de  
Lummenaar redelijk beperkt. De vlotte  
verkeersafhandeling aan de afrit 26 is 
niet alleen een enorme stap voorwaarts 
op vlak van tijdsbesteding maar ook 
qua veiligheid en stressbeheersing.

ONDERHOUD VAN  
GEMEENTEWEGEN
In de periode 2013-2017 gaf de 
gemeente een bedrag van  
€ 1.064.682,- uit aan werken  
aan de gemeentewegen. Ook voor 
2018 werd een bedrag van € 567.145,-  
gebudgetteerd voor het verdere  
onderhoud van de Lummense straten. 

UITGEVOERDE  
WEGENWERKEN
Lummen is groot en dat maakt dat wij 
een heel aantal wegen op peil moeten 
houden. De voorbije periode hebben 
we grondig werk gemaakt van de Link-
houtstraat en zijwegen, de Meerlestraat, 
de Genebosstraat en zijwegen, de Maria 
van Loonstraat. De Thiewinkelstraat 
wordt momenteel aangepakt en door-
tocht van Meldert vangt aan in maart 
2019. Daarnaast hebben we de nodige 
parkings rond het centrum aangelegd.



ONTWIKKELING  
LUMMEN-CENTRUM
De laatste periode heeft het centrum 
van Lummen een hele gedaanteverwis-
seling ondergaan. Verschillende grote 
en kleine bouwwerken hebben het 
uitzicht grondig aangepast.  
Het gemeentebestuur zal nu ook het 
Charles Wellensplein en de belenden-
de straten verder ontwikkelen tot een 
gezellige, groene ontmoetingsplaats.
De wekelijkse markt blijft zijn belangrij-
ke plaats binnen het Lummense leven 
opeisen. 
En er is leven in het centrum: Dolle 
Donderdagen, Zomerkriebels, Food-
truckfestival, Urban Run, herdenking 
einde 1ste wereldoorlog, TV-beelden, 
WK-voetbal, enz. … ze brengen Lumme-
naren naar het Gemeenteplein.

INDUSTRIETERREINEN
Lummen slaagt erin om nieuwe inves-
teerders aan te trekken. Zowel grote 
als kleine ondernemers vestigen zich in 
onze gemeente en creëren nieuwe ar-
beidsplaatsen. De verdere ontwikkeling 
van de industrieterreinen in de Bos-
straat en de Dellestraat hebben heel 
wat nieuwe mogelijkheden geschapen. 
Het lobbywerk van burgemeester en 
schepenen overtuigden verscheidene 
CEO’s.
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#SAMEN
In een zorgzame gemeenschap is aandacht 

voor elkaar een onmisbaar gegeven. Samen 

willen we ervoor zorgen dat iedereen kan 

deelnemen en niemand wordt uitgesloten. 

Op dat gebied hebben we in Lummen de 

afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. 

Vooral voor de jongste bewoners hebben we 

heel wat gerealiseerd. De buitenschoolse 

kinderopvang heeft nu overal aangepaste en 

uitgebreide gebouwen voor zijn kwaliteits-

volle werking. De nieuwe gemeenteschool in 

Geneiken is een pareltje. 

Maar ook aan onze senioren hebben we de 

nodige aandacht besteed. Naast de bouw 

van een aantal nieuwe wooncomplexen heb-

ben we de mogelijkheden voor de blijvende 

opvang thuis danig uitgebouwd en versterkt. 

Ook de bouw en verbouwing van het  

nieuwe administratief centrum biedt tal  

van nieuwe kansen en zorgt voor vlot bereik-

bare diensten op één plaats. Het geheel van 

administratie, aanvragen en reservaties werd 

verder vereenvoudigd en gedigitaliseerd  

om de dienstverlening optimaal te laten 

verlopen.



BUITENSCHOOLSE  
KINDEROPVANG  
‘T SJAMAJEEKE
Er komt geen eind aan dit schitterende Lum-
mens verhaal. Om de kwaliteitsvolle werking 
in de toekomst te garanderen, hebben we in 
de voorbije zes jaren al onze locaties ofwel 
volledig vernieuwd of gerenoveerd.  
Nieuwbouw in Genenbos, Meldert en Link-
hout, verhuis naar voormalig postkantoor 
in Lummen-Centrum, verfraaiingswerken in 
Geneiken (na de tijdelijke verhuis wegens de 
bouwwerken van de gemeenteschool). Elke 
verhuis of nieuwbouw zorgde ook meteen 
voor een stijging van het aantal opvangplaat-
sen per locatie. Een bloeiende toekomst 
voor onze buitenschoolse kinderopvang is 
verzekerd.

GEMEENTESCHOOL  
GENEIKEN
Maart 2015 werd de nieuwe gemeente-
school van Geneiken feestelijk  
geopend. Kinderen en leerkrachten 
kunnen sindsdien terecht in prachtige, 
comfortabele lokalen. De school  
beschikt ook over een handige, polyva-
lente zaal waar de turnlessen en heel 
wat activiteiten kunnen doorgaan.

STUDIO MUDANZA
Onze Lummense afdeling van de Stedelijke Academie 
voor Muziek, Woord en Dans is sinds januari 2017 
ondergebracht in Studio Mudanza in de Kerkstraat. 
Het vroegere Altiora biedt unieke mogelijkheden voor 
de 960 leerlingen van de Academie. Enkele culturele 
verenigingen maken ook wekelijks gebruik van de  
lokalen voor hun repetities.

LINKHOUT

MELDERT

GENEIKEN

GENENBOS

LUMMEN



BIJZONDERE ZORG
Met het project “Over de drempel”  
realiseren we een meer buurtgerichte 
zorg, waarbij de Lummense senioren 
bezoek krijgen. Op die manier krijgen  
zij de nodige informatie over het hulp-
verleningsaanbod en wordt nagegaan 
welke zorgnoden er leven.
Voor onze meest zorgbehoevende 
medeburgers werden de eerste stappen 
gezet naar de uitbouw van een nieuwe 
woonzorgcampus in de Wijngaard-
straat. Deze campus is aangepast aan 
de hedendaagse normen: kleinscha- 
lige  woonentiteiten, dienstencentrum, 
dagopvang, kortverblijf, seniorenappar-
tementen en thuiszorgdienst.

KANSARMOEDEBESTRIJDING
Met de ondersteuning van gemeente en 
OCMW werd er een ontmoetingsruimte  
gecreëerd waar iedereen die het op een of 
andere manier moeilijk heeft in onze samen-
leving terecht kan.  Het Open Poortje is een 
laagdrempelige ontmoetingsplaats waar 
alleman welkom is tijdens de verschillende  
activiteiten, zoals vorming en ontspanning. 
Men kan er snuisteren in de tweedehandswin-
kel of men kan er gewoon eens langs gaan voor 
een gezellige babbel met een kop koffie.   
Ook wordt er wekelijks, door vrijwilligers, een 
maaltijd aangeboden in een familiale sfeer.

SENIOREN
Ook het Lokaal Dienstencentrum werd verder 
uitgebouwd met o.m. aanbod van warme maal-
tijden en allerhande activiteiten zoals vorming, 
ontspanning, informatie, …

NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM
Vanaf 2014 werken de gemeentelijke administratie en 
het OCMW in hetzelfde administratief centrum. Iedereen 
kan op éénzelfde plaats terecht voor de dienstverlening. 
De Vlaamse overheid voorziet in zijn decreet “Lokaal 
bestuur” vanaf 1 januari 2019 die integratie van gemeen-
telijke en OCMW-diensten. Ook hierin blijkt Lummen zijn 
tijd vooruit.

TOEGANKELIJKHEID 
VAN GEBOUWEN
Niemand uitsluiten nemen we ook  
letterlijk. In de voorbije legislatuur 
hebben we ervoor gezorgd dat quasi 
alle openbare gebouwen vlot  
toegankelijk zijn voor mensen met 
een beperkte mobiliteit. Bij elke 
nieuwbouw of renovatie hebben we 
er nauwgezet op toegezien dat ook 
rolstoelgebruikers er  probleemloos 
toegang hebben.
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Wonen, werken, zorgen voor anderen … al-

lemaal zeer belangrijk en noodzakelijk. Maar 

iedereen verlangt ook dat het in Lummen 

aangenaam is om te wonen en dat je plezier 

kan hebben in je eigen omgeving.

De voorbije 6 jaren hebben we in onze 

gemeente heel wat troeven toegevoegd. We 

namen tal van nieuwe en aangepaste accom-

modaties in gebruik.  Op gebied van sport, 

cultuur, jeugd en toerisme is in de voorbije 

periode een enorme inspanning geleverd wat 

infrastructuurwerken betreft. De heropening 

van het grondig gerenoveerde zwembad is 

daarbij natuurlijk een uitschieter. Het nieu-

we ontmoetingscentrum te Linkhout vormt 

het sluitstuk van onze beleidsvisie om voor 

elke deelgemeente een degelijke culturele 

infrastructuur te voorzien.  Lummen beschikt 

momenteel over een indrukwekkend scala 

van aangepaste overheidsgebouwen.

We blijven Lummen promoten op toeristisch 

vlak. Speerpunt daarin is de verdere uitbouw 

van het Schulensmeer, met o.m. de eerste 

Limburgse roeischool en de jeugdhengelplas.

Maar ook tal van evenementen – groot en 

minder groot – maken het aangenaam en 

plezierig wonen en leven in de gemeente. Dit 

zijn niet allemaal initiatieven van het ge-

meentebestuur, maar ze kunnen wel steeds 

rekenen op een sterke ondersteuning en 

hulp vanuit het beleid. Het sterke Lummense 

verenigingsleven kan zich op deze manier 

blijvend ontwikkelen.



ZWEMBAD
Na de verbouwingswerken kon eind juni 
2018 het compleet vernieuwde zwem-
bad opnieuw geopend worden. En of 
het welkom was! Scholen, verenigin-
gen, sportclubs, individuele zwemmers, 
personen met een beperking, … komen 
er hun baantjes trekken. Ook voor veel 
mensen van ver buiten Lummen blijft 
dit een aantrekkelijk zwemparadijs.

SCHULENSMEER
Door de oprichting van de eerste 
roeischool in Limburg werd het 
sportaanbod aan het  
Schulensmeer gevoelig uitgebreid.
We stelden een enorme stijging vast 
van het aantal deelnemers aan de 
verschillende sportkampen die er 
doorgaan.
De werking om en rond het  
Schulensmeer kent een enorme 
groei onder het voorzitterschap van 
onze burgemeester, Luc Wouters.

SPEELTUINEN
In de voorbije periode werden heel wat wijk-
speeltuintjes verder uitgebouwd of  
opnieuw hersteld.  Ook de speeltuin aan  
het Sportcomplex kreeg een grondige  
verfraaiingsbeurt.

SPORTIEF LUMMEN
Niet alleen het vernieuwde zwembad, 
maar ook alle accommodaties en installa-
ties errond maken dat sportcomplex De 
Vijfsprong een unieke sportieve uitstraling 
en aantrekking heeft. Zo biedt ook de  
nieuwe Fit-o-meter weer bijkomende  
mogelijkheden.
Zowel de voetbalterreinen van KWS Link-
hout, als die van SK Meldert werden gron-
dig vernieuwd of aangepast. De terreinen 
van Lummen VV kregen een compleet  
vernieuwde toegangsweg en een bijko-
mende parking (natuurlijk ook nuttig voor 
de leden van de tennisclub).
We hebben een compleet nieuw sport- 
promotioneel aanbod opgestart:  
Mulitimove, G-(water)sportdag, Start to 
MTB, Start to Swim, Start to Run, enz.
Door de investeringssubsidies krijgen 
sportverenigingen kansen om hun werking 
verder uit te bouwen, zoals bvb. The Vikings 
met hun herlocalisatie naar Molem.

JEUGD
De nieuwe jeugdlokalen in Meldert  
voor Chiro Leouki en in Linkhout voor 
jeugdhuis D’Addarios maken duidelijk  
dat de Lummense jeugd kansen krijgt. 
Het gemeentebestuur bouwde en 
financierde wind- en waterdichte loka-
len. De jeugdverenigingen namen zelf 
de afwerking op zich. Maar ook in haar 
regelgeving naar bvb. sportclubs stelt het 
gemeentebestuur een degelijke jeugd-
werking voorop.
Verder is de kindergemeenteraad  
intussen al jaren een sterke traditie in 
Lummen.



CULTUUR- 
ACCOMMODATIES
Het Oosterhof werd verder uitgebouwd 
en de bezettingsgraad van de lokalen 
bewijst ten overvloede zijn noodza- 
kelijkheid. De toegankelijkheid werd 
verbeterd en de renovatie van de  
binnentuin biedt een duidelijke  
meerwaarde.
Het online reservatieprogramma maakt 
heel wat heen-en-weergeloop en  
-getelefoneer overbodig, doet mis-
verstanden vermijden en zorgt voor 
duidelijkheid. Een soortgelijk reserva-
tieprogramma is momenteel ook voor 
de dienst sport in gebruik.

TOERISME
Zowel het wandelroutenetwerk als het fietsroutenetwerk bieden 
in Lummen unieke mogelijkheden. Ook het “Kastelen Anders” 
(vroegere Kastelenwandeling) is een geweldige belevenis.
Het domein van De Duizendjarige Eik is enig en alomgekend. En 
de toeristische aantrekkingskracht van het Schulensmeer is  
schijnbaar grenzeloos.

EVENEMENTEN
Lummen leeft! Misschien is het niet alle dagen feest, maar heel 
vaak is het dat wel. Een Lummenaar kent iets van feesten en een 
gelegenheid is soms snel gevonden: Dolle Donderdagen, Lummen 
for Life, Zomerkriebels, nieuwjaarsreceptie, Ladies Night,  
Kerstmarkt, het vrijwilligersfeest, enz…

OC De Kalen Dries is niet alleen een 
thuis voor de Meldertse verenigingen 
maar ook organisaties van erbuiten 
maken er dankbaar gebruik van.
In Linkhout is het nieuwe OC De Link 
voltooid en ingehuldigd. Het biedt voor 
veel verenigingen en inwoners van Link-
hout heel wat kansen op ontmoeting, 
informatie en plezier.
In onze prachtige bibliotheek kan men 
niet alleen leesvoer bekomen, maar ook 
allerlei informatie verzamelen en actue-
le kennis opdoen. In 2017 waren 2.986 
personen ingeschreven als lid waarvan 
1.268 min 18-jarigen (42%).



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
#FieropLummen

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.
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