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Andere tijden?
“Vroeger was alles beter. Alles was goedkoper en van betere kwaliteit. We 
hadden meer tijd voor elkaar, het leven was rustiger. De werkdruk was lager, 
burn-out bestond nog niet.”  Dergelijke verhalen horen we regelmatig. 
Zowel bij de bakker, kapper, bij cafébezoek geven meerdere mensen aan het 
(tijdelijk) niet meer aan te kunnen. 

Grotendeels klopt dat natuurlijk. De lat ligt een stuk hoger.  Voor ons zelf leg-
gen we de lat heel hoog en ook tijdens de arbeidstijd wordt er veel (teveel) 
van ons verwacht. De tijd dat er bij een huisbezoek een eenvoudig koekje 
werd bovengehaald is passé. Tijdens de werkuren is er omzeggens geen 
ruimte meer voor een grapje of een praatje met de collega’s.

En wat is de return? Wat krijgen we terug voor onze noeste en doorgedreven inspanningen?
Het wordt immers moeilijk om arbeid en gezin op een gezonde wijze te combineren. 

CD&V (h)erkent de problemen en biedt oplossingen aan. Zo is het ouderschapsverlof versoepeld. 
Het tijdskrediet met motief zorg is uitgebreid naar 51 maanden.  Een heel aantal voorstellen zoals 
het niet permanent beschikbaar te moeten zijn en telewerk in moeilijke situaties, liggen op de be-
sprekings-tafels.  Werk moet terug werkbaar worden.

In Lummen zetten we veel in op kinderopvang.  De sportkampen zijn erg in trek. Ouders hebben al 
zo de mogelijkheid om hun werk te combineren met hun gezin.

De eindejaarsfeesten zijn  vaak een nieuwe drukke periode.  Hopelijk heeft en neemt u tijd voor uzelf 
en uw gezin. Daar wordt immers iedereen beter van.  Wij wensen u alvast een heel gelukkig 2018.

André Neskens 
Voorzitter CD&V Lummen

 

Voorwoord



Nieuwe tentoonstelling ‘De Kempen in allerlei
facetten’ in de ere-galerij Charles Wellens
Op zondag 13 september 2015 werd de 
eregalerij Charles Wellens officieel geo-
pend in de voormalige inkomhal van het 
gemeentehuis.  In de eregalerij worden 
een mix van vaste werken en werken die 
het gemeentebestuur in bruikleen heeft 
van andere musea en privépersonen per-
manent tentoongesteld. 

Jaarlijks worden nieuwe werken die ei-
gendom zijn van privépersonen in de kij-
ker gezet rond één bepaald thema. Op 
zondag 29 oktober hebben we de derde 
thematentoonstelling ‘De Kempen in aller-
lei facetten’ geopend.

De Limburgse Kempen werd de belangrijk-
ste inspiratiebron voor Charles Wellens. Hij 
hield van de natuur en de leefwereld in zijn 
geboortestreek. Zijn kunstwerken maakte 
hij in de verschillende seizoenen. Elk jaar-
getijde is een facet, vandaar de keuze voor 
het thema van de derde tentoonstelling.

Dankzij deze tentoonstelling kan je alweer 
kennismaken met een 10-tal werken die 
nooit eerder in onze gemeente werden 
getoond aan het grote publiek. Bijzonder 
is het feit dat Het Genootschap Kunstschil-
der Charles Wellens de medewerking heeft 
gekregen van het Stadsmus uit Hasselt en 
het Emile Van Dorenmuseum uit Genk om 
kunstwerken gedurende een jaar tentoon 
te stellen in de eregalerij.

Je kan dagelijks tijdens de openingsuren 
van het administratief centrum een be-
zoekje brengen aan de eregalerij, de toe-
gang is gratis. Wens je de tentoonstelling 
te bezoeken met gids, dan reserveer je een 
maand op voorhand via het onthaal van 
het gemeentehuis op het nr. 013 -39 04 42 
of via info@lummen.be.

Betty Luyten
Schepen voor cultuur en erfgoed

De gemeenteraad behandelde het bud-
get 2018 in de raad van 18 december. 

Ondanks de stijgende kosten leggen we 
opnieuw een budget in evenwicht voor.

Onze grootste investeringen in 2018 zijn 
de wegenwerken met ondermeer de 
Thiewinkelstraat, doortocht Meldert, Gene-
bostraat en zijwegen, Pastoor Fredericx-
straat, Dorpsstraat en het onderhoud van 
de buurtwegen.

Ook voorzien we de nodige kredieten voor 
uitbreiding van het kerkhof van Meldert.

De vernieuwing van het zwembad en OC 
De Link zijn al projecten van 2017 maar 
worden afgewerkt in 2018.

Aan het Schulensmeer zal een mobilhome-
parking aangelegd worden en aan de Dui-
zendjarige Eik een belevingsroute.

Ik ben tevreden over het budget 2018, 
omdat het niet zomaar bezuinigen is, 
maar slimmer organiseren, slim inves-
teren in duurzaamheidsdoelen en een be-
roep doen op de eigen creativiteit van de 
inwoners, ondernemers en organisaties.

Dirk Snyers
Schepen van Financiën

Budget 2018
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De Lummense geschenkbon wordt 2 jaar. Dit is een geschenkbon die je kan aankopen op 
het Gemeentehuis en kan je nog steeds gebruiken bij meer dan 30 hande-
laars en marktkramers. De Lummense geschenkbon is het ideale cadeau om te 
geven bij de feestdagen, geen pakjestress meer! Je kan zelf het bedrag van de 
geschenkbon samenstellen uit de waarden: 5, 10 en 20 euro. De geschenkbon is 
1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum en is verpakt in een feestelijke enveloppe. 
Een overzicht van alle deelnemers wordt toegevoegd in de enveloppe en kan 
je steeds online raadplegen. Elke deelnemende handelaar heeft ook een sticker 
ophangen, zodat je weet waar je terecht kan met je geschenkbon. Met dit initia-
tief willen we Lummense handelaars een duwtje in de rug geven. In 2016 werd er 
nog voor een 15 000 euro aan geschenkbonnen verkocht.

Dirk Snyers
Schepen van Lokale Economie

Geschenkbon Lummen



Op een vroeg-zomerse vooravond van mei 
viel ik binnen bij Aloïs met de vraag of hij 
bereid was om een interview toe te staan 
voor  “ Leven in Lummen”. 
Aloïs opende de deur en het was me on-
middellijk duidelijk dat Aloïs en zijn Si-
mone aan de top staan van twee gene-
raties en dat  voor Aloïs leven veel  méér 
betekent  dan enkel politiek en werk. Dat 
getuigde de guitige aanwezigheid van zijn 
kleinkind Lou wiens actieterrein zich be-
vond tussen de rokken van Simone en de 
kortst bijstaande stoelen.
Lou’s eerste stappen zijn hierbij gezet en 
zij vormden dus de eerste aanzet van mijn 
gesprek met Aloïs. 

Aloïs, je bent reeds opa, qua leeftijd kan 
ik me daarbij wel iets voorstellen Kan je 
me ook zeggen vanwaar je komt ?  

Ik ben geboren in 1956 te Mol. Dat is in de 
Antwerpse Kempen. Tijdens mijn jeugd 
woonde en leefde ik bij mijn ouders in de 
gemeente Mol. 

Hoe ben je dan in Lummen verzeild ge-
raakt, toch geen vanzelfsprekende ver-
plaatsing van een Antwerpse Mollenaar?

Raadslid in de kijker:  Aloïs Van Grieken
Het was gewoon een heel logische keuze, 
maar dat kwam omdat ik op dat moment 
in Sint-Job-in-’t-Goor werkte. Een ge-
meente aan de rand van de stad Antwer-
pen. Simone, mijn vrouw werkte toen in 
Sint-Truiden en zo duurde het niet lang 
of we gingen samen op zoek naar een ge-
meenschappelijk nestje.  

En dat nestje kwam dan in Lummen en 
werd deze mooie witte villa met een 
prachtig verzorgde tuin?  

Eerlijk is eerlijk Lummen werd niet gekozen 
omdat wij Lummen  zo geweldig  vonden 
maar veeleer omdat het kort bij de auto-
snelweg lag.  Lummen was  goed bereik-
baar en lag bovendien zowat halfweg 
voor Simone (zij is afkomstig van Tuilt en  
werkte toen bij Sancta Maria (nu Asster) in 
Sint-Truiden). Achteraf hebben wij Lum-
men natuurlijk wel weten te waarderen.  
Eerst huurden wij  een vijftal jaren een 
huisje.   Maar de geboorten van Véronique 
en Yannick deden ons al snel uitkijken 
naar een andere beter aangepaste huis-
vesting.  Tussentijds vonden Simone en ik 
werk kort bij de deur. Simone als hoofdver-
pleegkundige in het woonzorgcentrum en 
ikzelf als opvoeder in het Sint-Ferdinand 
Instituut. In 1985 namen wij onze intrek 
in  deze eigen woning, vlakbij ons werk, 
in de Sint Lambertusstraat, Laren.  De tuin 
is hier het werk van Simonne, haar hobby.

Hoe ben je dan terecht gekomen bij CD&V ? 

Voordat ik in Lummen kwam wonen voel-
de ik mij een tijdje aangetrokken door 
het groene gedachtegoed. Het is echter 
dankzij de onthaalouders van mijn kin-
deren dat ik de overstap zette naar CD&V 
(destijds nog de CVP). Onze onthaalouders

waren dan ook Hilda en Roger Renders, 
inderdaad niemand minder dan de voor-
ganger van onze huidige burgemeester, 
en zijn echtgenote Hilda. Roger overtuigde 
mij van twee dingen. Vooreerst dat groen 
belangrijk is maar ook dat economie, so-
ciale betrokkenheid en tewerkstelling be-
langrijke sporen waren in ieders leven. 
Het tweede waarvan hij mij overtuigde 
was dat als je wil dat er iets verandert dat 
je jezelf  moet durven engageren.  Ik werd 
aangestoken door het enthousiasme van 
Roger, mijn keuze voor CD&V was  snel ge-
maakt.  

Welke weg heb je door de jaren afgelegd 
binnen CD&V ? 

Mijn eerste stappen heb ik gezet als actief 
lid binnen de CVP-jongeren. Nadien werd 
ik jongerenvoorzitter en vervolgens werd 
ik ook een tijdje ledenverantwoordelijke,  
secretaris  fractieleider en voorzitter van de 
plaatselijke CD&V- afdeling. 
Verder heb ik 6 jaar in de gemeenteraad 
gezeteld. Maar mijn voorkeur ging eigen-
lijk naar het maatschappelijk welzijn. Ik heb 
dan ook 17 jaar in de OCMW-raad gezeteld.

Zo komen wij dus terecht bij jouw inte-
ressegebieden. Mijn sociaal engagement 
vormt de rode draad in mijn leven. Dit weer-
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spiegelt zich in mijn opgenomen mandaat 
in het OCMW en in mijn beroepsloopbaan. 
Maar ook voel ik me aangetrokken tot al-
les wat te maken heeft met tewerkstelling, 
veiligheid, landbouw en zelfs ruimtevaart . 

En heb je in dit verband initiatieven
genomen? 

Zowel tijdens mijn beroepsloopbaan als
daarbuiten engageerde ik me in initiatie-
ven die zich richten tot mensen die onder-
steuning nodig hebben bij hun integratie 
in de maatschappij. Ik denk aan vzw het 
open poortje, Sociaal Verhuurkantoor 
West-Limburg SVWL, het bijzonder comité 
van het OCMW. Bovendien heb ik mij ge-
durende jaren ingezet als voorzitter van 
Streekontwikkeling West-Limburg. 
Tevens ben ik actief als coördinator van 
vzw ’t Kruideniertje”  in Leopoldsburg. Dat 
is een sociale kruidenier,  die kwaliteitsvolle 
voeding en basisproducten aanbiedt voor 
wie het financieel moeilijk heeft en dit aan 
een zeer voordelige aankoopprijs. 
Ik ijver daarnaast al jaren voor de bouw 
van een nieuw woonzorgcentrum in Lum-
men. Ik heb daarover reeds in 2002 een 
eerste voorstudie gemaakt. Het geeft dan 
ook voldoening dat dit jaar vermoedelijke 
de eerste spadesteek zal worden gegeven.  
Het wordt een mooi project voor Lummen. 
Ook ben ik voorzitter van het provinciaal 
steunpunt arbeidszorg. Deze vzw heeft tot 
doel arbeidszorg uit te bouwen in Limburg 
en de Limburgse arbeidszorginitiatieven te 
ondersteunen. De organisatie overkoepelt 
de Limburgse arbeidszorginitiatieven. 
Wat betreft veiligheid  stond ik mee aan de 
wieg van het eerste Lummense buurtinfor-
matie BIN-netwerk  en vertegenwoordig ik 
Limburg in de nationale vzw en nationaal 
begeleidingscomité.
Samen met de landelijke gilde heb ik in 
het verleden de jaarlijkse landbouwdagen 

mee georganiseerd, dat was een voortzet-
ting van de oorspronkelijke oogstfeesten.

Aloïs, als je zo terugkijkt toch al een hele 
boterham. Heb je dan nog wel tijd voor 
andere activiteiten ? 

Ik heb in het verleden reeds twee boekjes 
geschreven en gepubliceerd. Het eerste 
ging over “Wie ben ik in mijn vak?”. Het 
tweede boekje droeg als titel “Bouwstenen 
tot Welzijn”.  Het derde “Politiek & BURGER !” 
zal binnenkort verschijnen.
Plaatselijk ben ik ook lid en bestuurslid 
van de Schuttersgilde van Laren en tevens 
schutter. 
Uiteraard reserveer ik ook nog een stukje 
van mijn tijd voor mijn privéleven, wat ik 
trouwens steeds belangrijker vind. 

Nog bijzondere vooruitzichten ? 

Sinds 1 november heb ik mijn ik mijn ac-
tieve beroepsloopbaan afgesloten en ge-
niet  ik samen met mijn vrouwtje , Simonne, 
van mijn pensioen.

En heeft dat gevolgen voor je andere 
bezigheden ?

Ik moet toch eens tijd nemen om daarover 
rustig na te denken. 

Aloïs, bedankt voor dit boeiende gesprek.  

Lid worden
Meer nog dan een politieke partij, is 
CD&V een beweging van geënga-
geerde mensen.  Via rechtstreekse dia-
loog schrijf je als lid mee aan ons ver-
haal.  Onze leden maken CD&V uniek.

Als lid wil je jouw visie op mens en 
samenleving vertaald zien in politieke 
activiteit.  Jouw lidmaatschap geeft je 
een stem waar we graag naar luisteren.  
Maak kennis met CD&V!

Volg het mee:

•	 Als	 CD&V-lid	 ontvang	 je	 maandelijks
 het ledenblad Ampersand en de we-

kelijkse nieuwsbrief.
•	 Je	 ontvangt	 als	 eerste	 nieuws	 over	

politieke actualiteit.
•	 Extra	 informatie	 en	 duiding	 via	 het	

ledenportaal.
•	 Korting	op	het	tijdschrift	CDR	met	tal	

van interne en externe opiniebijdra-
gen.

Maak het mee:

•	 Jij	 bepaalt	 mee	 de	 toekomst.	 Als	 lid	
heb je stemrecht tijdens provinciale 
en nationale CD&V-congressen en 
heb je een stem bij interne voorzit-
ters- en bestuursverkiezingen

•	 Exclusieve	uitnodigingen	voor	leden-
activiteiten waar ontmoeting en dia-
loog centraal staan.  Zo ben jij onze 
vinger aan de pols.

•	 Extra	 activiteitenaanbod	 via	 JONG	
CD&V, Vrouw & Maatschappij, CD&V 
Senioren.

Nog niet overtuigd?

Graag brengen wij jou een bezoek.  Je 
kan steeds beroep doen op onze man-
datarissen en bestuursleden.
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25                  kaarsjes
voor de

buitenschoolse kinder-
opvang ‘t Sjamajeeke   

De gemeentelijke buitenschoolse kin-
deropvang ‘t Sjamajeeke werd op 1 sep-
tember 1992 opgericht. Men is aanvan-
kelijk in Lummen en Geneiken gestart 
met een erkend opvanginitiatief voor 30 
opvangplaatsen. Enkele jaren later werden 
bijkomende locaties geopend in Linkhout, 
Genenbos en Meldert.

De buitenschoolse kinderopvang is in de 
voorbije 25 jaar ontzettend gegroeid! Mo-
menteel hebben we een totale opvang-
capaciteit van 320 erkende opvangplaat-
sen voor de schooldagen en 120 erkende 
opvangplaatsen voor de vakantiedagen. 
Vorig schooljaar hebben 900 kinderen van 
582 gezinnen gebruikgemaakt van onze 
locaties, de kinderen verbleven in het to-
taal 125.000 uren in de opvang. 60% van 
de schoolgaande kinderen van het basis-
onderwijs maakt gebruik van de buiten-
schoolse kinderopvang. In vergelijking met 
andere Limburgse opvanginitiatieven is 
dit percentage bijzonder hoog. 25 jaar ge-
leden zijn we gestart met 1 coördinator en 
6 begeleidsters. Momenteel zijn er in het 
totaal 39 personeelsleden tewerkgesteld 
in de buitenschoolse kinderopvang.

Door de voortdurende stijging van de 
vraag voor opvang, hebben we ook de 
locaties  constant uitgebreid. Het gemeen-
tebestuur heeft in de afgelopen jaren 
zwaar geïnvesteerd in de infrastructuur. We 
hechten veel belang aan hedendaagse en 

comfortabele opvanglocaties met groei-
mogelijkheden. Voor ons is een toegan-
kelijke kinderopvang een belangrijke be-
leidsprioriteit. Een degelijk uitgebouwde 
en betaalbare kinderopvang geeft ouders 
immers de kans om te gaan werken of om 
een opleiding te volgen. Daarom hebben 
we in de afgelopen vijf jaar al onze locaties 
ofwel volledig vernieuwd of gerenoveerd. 
Elke verhuis of nieuwbouw zorgde voor 
een groei van het aantal opvangplaatsen, 
de bloeiende toekomst voor onze buiten-
schoolse kinderopvang is verzekerd !
De administratie hebben we in de afgelo-
pen jaren ook professioneler aangepakt. 
In 2014 zijn we gestart met het digitale
registratie- en reservatiesysteem. Zowel 
voor de ouders als voor het kantoor en de 
opvanglocaties zorgt dit systeem ervoor 
dat men veel flexibeler kan werken en is 
de administratieve last beperkt.

Op woensdag 25 oktober hebben we 
samen met het personeel, de ouders en 

de kinderen het zilveren jubileum gevierd 
tijdens een verwendag in het Sjamajeeke 
van het centrum. We hebben de perso-
neelsleden van de buitenschoolse kin-
deropvang extra in de bloemetjes gezet. 
Dankzij hun enthousiasme zijn onze op-
vanglocaties warme en gezellige ontmoe-
tingsruimtes waar dagelijks veel school-
kinderen graag naartoe komen. We wens-
en onze dienst buitenschoolse kinderop-
vang nogmaals een hele dikke proficiat!

Betty Luyten
Schepen voor buitenschoolse kinderopvang



 7

Op 1 december 2018 or-
ganiseerde het gemeen-
tebestuur in samenwerk-
ing met diverse lokale 
verengingen een nieuw 
volksfeest met tal van 
randactiviteiten in en 
rond het sportcomplex.
Dankzij de 150 vrijwil-
ligers en de steun van 30 
winkels/bedrijven was 
dit een voltreffer van for-
maat.

Liefst 2000 mensen kwa-
men opdagen waarvan 
1300 om te wandelen, 
basketten, montainbiken, 
urban runnen, springen
op de springkastelen of 
genieten van de optredens.

Wist je dat...

•	 In	2017	vierden	er	in	onze	gemeente	

53 koppels hun Gouden Bruiloft,

 33 hun Diamanten Bruiloft.

 Waren er 9 koppels 65 jaar gehuwd 

(Briljant) en zelfs 4 paar die al 70 jaar 

lief en leed deelden met elkaar,

 wat goed is voor Platina.

 Proficiat aan hen allemaal!

Wist je dat...
•	 In	2017	telden	we	67	huwelijks-

paren en 22 echtscheidingen.

De opbrengst van dit initiatief gaat naar
Hart voor Limburg, Avali, Het Open Poortje, 
Sint-Vincentius en Medora.
Bij deze wil ik nog eens alle medewerkers 
bedanken voor hun inzet.

NOTEER OOK AL:
27 en 28 mei in je agenda voor het eerste
foodtruckfestival op het gemeenteplein dat
samen zal door gaan met Kastelen Anders.

22 en 23 juni wordt het einde van de 1ste 

Wereldoorlog herdacht met op vrijdag 
een openluchtfilm op groot scherm en za-
terdag een volkshappening.

Dirk Snyers
Schepen van feestelijkheden

Lummen 4 Live



Woon- en recreatiezone SK Meldert krijgt vorm
Door de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoerings-
plan RUP Meldert, kan werk gemaakt worden van 
de invulling van het binnengebied Pastorijstraat-
Notenstraat-Processieweg-Geenmeerstraat. Naast 
een woonontwikkeling is er ook voldoende ruimte 
om voor de lokale voetbalclub SK Meldert een 
moderne en hedendaagse sportinfrastructuur uit 
te bouwen.

Wonen in “Meldepark“
De naam Meldert stamt deels uit het Germaans 
en deels uit het Latijn. Meldert verwijst naar het 
woord melde (soort wilde spinazie) + achtervoeg-
sel aarde. Zo zou Meldert dus melde-akker kunnen 
betekenen. Malen klonk in het oud-Germaans als 
mellen. Erd of ert betekent aarde, plaats of veld. 
Vandaar de toepasselijke keuze van de ontwikke-
laar voor “Meldepark“.

Woonontwikkeling
De woonontwikkeling zal bestaan uit 32 woningen 
waarbij het centrale plein wordt ingevuld door een 
klassieke, landelijke woonstijl. Daarnaast zorgt de 
ontwikkelaar voor de aanleg van twee duiveltjes-
velden en een natuurlijke speelzone. Hier kunnen 
de kinderen, gelet op het beperkte verkeer, naar 
hartenlust ravotten.

SK Meldert
In samenspraak met de bestuursleden van SK 
Meldert werd ook de recreatiezone hertekend. 
In deze zone is ruimte voorzien voor een nieuwe 
kantine en kleedkamers en twee volwaardige voet-
balvelden. Om voldoende bufferzone te voorzien 
tussen de woonontwikkeling en de voetbalvelden 
zal het gemeentebestuur instaan voor het ver-
leggen van het B-veld en dit verlichten met een 
energiezuinige LED-verlichting. Aansluitend zal een 
landschappelijk ingebedde parking worden aange-
legd voor een 70-tal voertuigen en fietsenstalling.

Luc Wouters
Burgemeester
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Milieubewuste weetjes
Wist je dat er zonnepanelen 
zullen worden geplaatst op 
het administratief centrum 
zodat er jaarlijks een CO2-
uitstoot wordt bespaard van 
12,8 ton, gelijk aan 2 voet-
balvelden “bos” en dat deze 
zonnepanelen op 6,8 jaar zijn 
terugverdiend.

Wist je dat de gemeente 
Lummen het charter “Ruimte 
voor bomen” ondertekende? 
De gemeente engageert zich 
om jaarlijks “klimaatbomen” 
aan te planten in onze open 
ruimte. De eerste klimaatboom vond zijn plaats aan het nieu-
we Sjamajeeke en Chiro in Meldert. Voor het jaar 2018 zijn 
opnieuw een dertigtal bomen voorzien.

Wist je dat de gemeente Lummen na de heraanplant van een 
150-tal bomen in Schalbroek ook het voetpad heraanlegde?
Dit geheel werd afgewerkt met een haag en zoals ook elders in 
Lummen, werd aan de bushalte een natuurlijke bank geplaatst.
Dit type banken wordt gesubsidieerd door Limburg.net.

Wist je dat de gemeente Lummen, samen met Natuurpunt en 
Regionaal Landschap Lage Kempen, het idee heeft opgevat 
om eind volgend jaar een vredesbos aan te leggen aan de dui-
zendjarige eik.

Wim Vangeel
Schepen van leefmilieu

Het is je misschien al opgevallen als je de dorpskern van Link-
hout passeert. De parochiezaal en de voormalige kinderop-
vang zijn er niet meer. Ook het jeugdhuis d’Addarios werd 
afgebroken. Momenteel is men gestart met de bouw van een 
nieuw ontmoetingscentrum en een jeugdhuis voor de Link-
houtse jeugd.

Het Sjamajeeke is 
al verhuisd naar 
een  nieuwe lo-
catie vlakbij de 
school van Link-
hout.

Het nieuwe jeugd-
huis zal water- en 
winddicht worden afgeleverd door het gemeentebestuur, de 
leden van het jeugdhuis staan zelf in voor de binnenafwerk-
ing. Het gebouw zal gratis ter beschikking gesteld worden van 
jeugdhuis d’Addarios.

De uitbating (verhuur en dagelijkse werking) van het nieuwe 
ontmoetingscentrum blijft gebeuren door vzw De Link. In-
woners en verenigingen van onze gemeente kunnen de poly-
valente zaal van 200 m² huren en gebruik maken van een uit-
gebreide keuken. Ook zal er in de nieuwe zaal de mogelijkheid  
zijn om een apart vergaderlokaal te reserveren.

Einddatum van de 
werken is voorzien
in september 2018.

Na de bouw van 
beide gebouwen 
zal gestart worden 
met de omge-
vingsaanleg. Deze 
zal de kern (kerk-

plein, kerk, jeugdhuis en ontmoetingscentrum) van Linkhout 
één geheel laten vormen.

Sander Hoogstijns
Gemeenteraadslid
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Project in de kijker: OC de Link



Inzet voor onze
sportinfrastructuur! 

Renovatie gemeentelijk zwembad: 
Na de afbraak is de aannemer gestart met 
de heropbouw. De werken aan de kuip 
zijn afgerond voor de kerstvakantie, zodat 
kan worden begonnen met de technische 
installatie en de tegelwerken. De voor-
opgestelde timing, nl. opening 1 juli 2018, 
kan thans worden aangehouden.

Sportsubsidies: 
In het jaar 2017 ondersteunde de ge-
meente Lummen de Lummense sport-
verenigingen onder andere door het 
verstrekken van subsidies op basis van 
meerdere reglementen. Dit jaar werd een 
totaal subsidiebedrag uitgekeerd van ± 
€70.000,00. Middelen die door de clubs 
worden gebruikt om hun werking en in-
frastructuur voortdurend te kunnen ver-
beteren. Zo beschikken heel wat vereni-
gingen over een moderne infrastructuur 
die zeker mag gezien worden!

Extra gravelterrein voor TC 
Lummen:
Na afspraken over het gebruik 
van het terrein en inzake lo-
gistieke ondersteuning, werd 
samen met de club de beslis-
sing genomen om het ge-
meentelijk asfaltterrein om te 
vormen tot een volwaardig 
gravelterrein, dit om aan de 
noden van het groeiend aantal 
leden te kunnen voldoen. De 
werken zijn momenteel in uit-
voering en voor het volgend 
tennisseizoen afgerond. Zo 
kan TC Lummen weer beschik-
ken over acht buitenterreinen!

Juridische zekerheid voor sportclubs:
KVV Lummen, TC Lummen, VK Gestel, 
OTV Lummen en de Lummense Honden-
vrienden maakten al jaren gebruik van ge-
meentelijke terreinen zonder een correcte 
overeenkomst. Dit werd recent opgelost 
door de clubs een recht van opstal toe te 
kennen. Zo worden de clubs de eigenaar 
van de constructies op de gronden en ge-
nieten ze van jarenlange zekerheid.

Wim Vangeel
Schepen van sport
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Zorg- en vrijetijdscampus Meldert
gestart aan 3de en laatste fase
Op de terreinen aan de Pastorijstraat, waar 
zich de vroegere school en gemeente-
huis van Meldert bevond, is ondertus-
sen een knap woonzorgcentrum in ge-
bruik genomen.  Aansluitend werd in een 
tweede fase op de terreinen achter het 
nieuwe woonzorgcentrum een nieuwe 
kinderopvang en een nieuw jeugdlokaal 
voor Chiro Leouki opgericht.

Door het aansnijden en ontwikkelen van 
nieuwe woongebieden in Meldert, werden 
heel wat jonge gezinnen aangetrokken 
om er te komen wonen. Zo ontstond de 

Wist je dat...
•	Onze	schepen	van	Sport,	Leefmilieu	

en Ontmoetingssamenwerking op

 26 oktober de trotse papa is ge-

worden van een flinke dochter ge-

naamd Elena.  Het meisje woog 2,990 

kg en was 47 cm groot.  We wensen 

bij deze mama Carolien en papa Wim 

nog een dikke proficiat!

nood aan bijkomende opvangmogelijk-
heden voor jonge kinderen en aan goede 
infrastructuur voor onze Meldertse jeugd. 
Tijdens het eerste weekend van mei 
werden deze feestelijk ingehuldigd.

Tot slot is de aannemer nu gestart met 
de derde fase vlak aan de Pastorijstraat. 
Hier zal een project worden gerealiseerd 
bestaande uit moderne assistentiewoning-
en en een dokterspraktijk.

Dankzij deze site dragen we er ook zorg 
voor dat oudere en minder mobiele 
mensen de gelegenheid krijgen om in hun 
eigen leefomgeving zo lang mogelijk en in 
de meest comfortabele omstandigheden 
te blijven wonen. Maar daarnaast werken 
we ook samen aan het versterken van 
onze dorpen.

Luc Wouters
Burgemeester

Wist je dat...
•		 Het	fietspadenproject	in	Thiewinkel	start op 8 januari 2018. Het totale project zal ruim E 8.000.000 kosten, waarvan de gemeente Lummen ± E 1.200.000 ten laste neemt.

OC De Kalen Dries
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Heb je zin om lid te worden
en deel te nemen aan

onze activiteiten? 

Neem een kijkje op
onze site:  lummen.cdenv.be

of
contacteer onze mandatarissen

Blijf op de hoogte van
CD&V Lummen !

www.lummen.cdenv.be

 RESTAURANTDAG
 ZONDAG 4 FEBRUARI 2018
 Van 11.30u tot 14.30u en van 16.30u tot 20u

 In St. Lambertusgildezaal van Laren

 Hoogstraat 83  -  3560 Lummen

MENU
Romige tomatensoep O € 2 x .................................... = ....................................              

 L     M    H

Steak natuur             O  O  O € 16 x .................................... = .................................... 

Steak champignons    O  O  O € 16 x .................................... = ....................................

Steak peperroom       O  O  O € 16 x .................................... = ....................................

 L= licht    M= medium    H= hard gebakken

½ haan met saus O € 11 x .................................... = .................................... 

Koude schotel vis O € 13 x .................................... = ....................................

Vidé O € 11 x .................................... = ....................................

KINDERMENU
Hamburger O € 5 x .................................... = ....................................

Kindervidé O € 6 x .................................... = ....................................

Personen= .................................... Totaal = ....................................

Frieten of brood    -    Dessert ter plaatse verkrijgbaar

Naam: ................................................................................................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................................................................
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