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De gemeentelijke  
buitenschoolse kinderopvang

’t Sjamajeeke
bestaat 20 jaar

De buitenschoolse kinderopvang werd in 1992 opgericht voor 
schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar. In Lummen en Geneiken 
werden toen een honderdtal kinderen voor en na de schooluren 
opgevangen door zes begeleidsters. In de loop van de jaren 
kwamen er steeds meer kinderen naar de opvang en heeft men 
bijkomend locaties opgericht in Genenbos, Meldert en Linkhout.
De vraag naar opvang is constant blijven stijgen. Om aan die 
steeds groeiende vraag voor opvang te kunnen voldoen, heeft 
het gemeentebestuur tijdens deze legislatuur jaarlijks fors 
geïnvesteerd om  het aantal opvangplaatsen te verhogen, 
de locaties te moderniseren en aan te passen aan de nieuwe 
normen en richtlijnen. In Lummen werd een tweede locatie 
opgericht in de school De Wegwijzer. De bovenverdieping van de 
opvanglocatie in Meldert is extra in gebruik genomen, hierdoor 
werd de capaciteit verdubbeld. In Linkhout werden hobunits 
geplaatst om de capaciteit te verhogen en zijn wij gestart met de 
voorbereidingen voor een nieuw bouwproject. De  opvanglocatie 
van Geneiken verhuisde enkele jaren geleden naar twee woningen 
in de Voortstraat en de splinternieuwe opvanglocatie in Genenbos 
werd in het voorjaar ingehuldigd.  Omdat ook de vraag naar 
opvang tijdens de grote vakantie steeds bleef stijgen, hebben wij 
samen met de locatie in Lummen ook de opvanglocatie in Meldert 
geopend voor de vakantieopvang.

Al deze investeringen heb-
ben hun doel niet gemist. 
Onze buitenschoolse kin-
deropvang ’t Sjamajeeke 
is in de afgelopen jaren 
uitgegroeid tot één van 
de grootste opvanginstel-
lingen voor de buiten-
schoolse kinderopvang in 
de provincie. Zo brachten 
vorig jaar maar liefst 733 

kinderen uit 483 gezinnen in het totaal 112.377 uren door in de 
6 opvanglocaties. 56,13% van de kinderen die in Lummen naar 
school gaan, maakten gebruik van onze Sjamajeekes. Deze score 
steekt hoog boven het Limburgs gemiddelde van 29,70% uit.
Door de constante stijging van het aantal opvanguren is ook het 
begeleidstersteam in de loop der jaren fel gegroeid en telt onze 
dienst momenteel meer dan 30 personeelsleden die er dagelijks 
voor zorgen dat alle kinderen op een kwaliteitsvolle manier in de 
opvanglocaties verblijven.
Onze gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang is in 20 jaar tijd 
uitgegroeid tot een grote instelling waar dagelijks vele Lummense 
gezinnen gebruik van maken. We hebben het jubileum reeds 
uitgebreid gevierd op zaterdag 3 maart. Maar ik wil graag iedereen, 
die op welke manier ook meewerkte aan de uitbouw van onze 
buitenschoolse kinderopvang, nogmaals van harte bedanken en 
ik wens jullie van harte proficiat met het twintigjarig jubileum!

Betty Luyten,
Schepen voor buitenschoolse kinderopvang.

In ons beleidsplan in het begin van 
de legislatuur hebben wij ons sterk 
gemaakt om voor onze Lummense 
inwoners nieuwe goedkope bouw-
plaatsen te creëren.
In de totale verkaveling van 44 
bouwloten werden er 20 percelen 
aangeboden door het gemeentebe-
stuur.
Om iedereen een eerlijke kans te geven en om aan een rede-
lijke prijs bouwgrond te verwerven, kozen wij ervoor om de 
gemeentelijke gronden binnen de verkaveling te verkopen op 
basis van een onpartijdig puntensysteem. 14 kandidaten waren 
in juni 2011 gelukkig omdat zij hun droom konden waarmaken.
Op 30 mei 2012 werden, via een openbare verkoop, de reste-
rende loten die eigendom waren van de gemeente verkocht.
Met fierheid mogen wij zeggen dat wij met groot succes dit 
project hebben afgerond.

Ludo Hermans,
Fractieleider CD&V 

Ook in onze gemeente zijn we er in geslaagd 
voor onze Lummenaren meer bewegingskan-
sen aan te bieden. Ik denk dan in de eerste 
plaats aan onze prachtige Finse piste waar tot 
op de dag van vandaag, nog steeds op ieder 

moment gebruik van gemaakt wordt. Ook ons 
multifunctioneel omnisport-terrein kent een 
groot succes. Men kan hier allerhande sporten 
beoefenen. Dit kan gaan van voetbal, basket, 
hockey tot skaten. Onze jongeren in Lummen 

maken hier veel 
gebruik van. Zon-
dag 20 november 
2011 werd het 
m o u n t a i n b i ke -
netwerk West-
Limburg sportief 
ingehuldigd. Aan 
het gemeente-
lijk sportcomplex 
Vijfsprong startten twee mountainbiketoch-
ten die zowel de recreatieve als de meer ge-
vorderde biker konden bekoren.
Onze gemeente biedt ook nieuwe opkomen-
de sporten aan in de mate van het mogelijke, 
ik denk dan aan zumba, orientatielooppar-
cours en start to run. 
En waar wij in Lummen ook enorm trots op 
mogen zijn, zijn de fijn georganiseerde sport-
kampen voor onze allerkleinsten en tiener-
jeugd. Hier zijn we de laatste jaren alleen maar 
in gegroeid. Iedere vakantie krijgen onze 
Lummense  kinderen de kans om hun vakan-
tie op een sportieve manier door te  brengen.
Ik ben er van overtuigd dat het hier nog niet 
stopt wat betreft het sportieve aanbod voor 
onze Lummenaren. We blijven doorwerken 
om zoveel mogelijk haalbare sportactiviteiten 
te organiseren. Want zoals we allemaal weten: 
als het kriebelt … moet je SPORTEN!!!!

Sportieve groeten,
Kirsten Van den Eynde,
Gemeenteraadslid

Woord van de voorzitter
Met de bouwvakantie in het vooruitzicht hopen we natuurlijk op een fantastische zomer. Maar ook naar het 
najaar kijken we met veel enthousiasme uit. Binnen drie maanden staan immers de gemeenteraadsverkiezingen 
weer voor de deur. Wij, politici, leven hier volop naartoe. De campagne is nog niet helemaal losgebarsten, 
toch begint de spanning wat te stijgen. Ook al zijn de kieslijsten hier in Lummen nog niet gekend.
Wij zullen in deze uitgave nog niets vermelden over de nakende verkiezingen. Dat houden we u nog tegoed. 
Graag blikken we wel een laatste keer terug op de afgelopen zes jaar, op de eerste legislatuur van burgemeester Wouters. Wij zijn er 
immers rotsvast van overtuigd dat hij, samen met de hele bestuursploeg, erg goed werk heeft verricht. Bent u een andere mening 
toegedaan? Laat het ons dan zeker weten. Tips, suggesties en opmerkingen horen we altijd graag, want we willen de dialoog met de 
Lummenaren aangaan. Politici dienen immers steeds rekening te houden met wat het beste is voor de inwoners, overeenkomstig met 
de middelen die ze daartoe beschikbaar hebben.
Als voorzitter is het de eerste keer dat ik mij mag bezighouden met de lijstvorming, de campagne en het hele gebeuren rond deze 
verkiezingen. Dat 14 oktober een spannende dag gaat worden, daar zijn we alvast van overtuigd. Wat er na 14 oktober gebeurt, hebt u 
in handen. Wel wil ik iedereen die zich deze keer kandidaat stelt veel succes wensen. En ook u als Lummenaar wil ik succes wensen, want 
een juiste keuze maken is niet altijd gemakkelijk. Volg uw verstand, maar laat tegelijk ook uw hart spreken en dan komt het zeker goed.
Tot slot wens ik u allen een prettige en deugddoende zomervakantie met veel zon, warmte en gezelligheid.

Feestelijke groeten,
Veerle Beckers
Voorzitter CD&V Lummen
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Als het kriebelt moet je sporten!

Verkaveling MOLEM

Op de verkaveling in Molem gonst het van de bouwactiviteiten

Buitenspeeldag

Finse piste Mountainbikenetwerk



Betaalt u meer of minder belastingen dan elders? Heeft Lummen veel of weinig schulden? Investeert Lummen veel of weinig? Dreigen 
er nieuwe belastingen of niet? Deze vragen werden onderzocht door een studie in opdracht van Het Laatste Nieuws. Lummen werd 
helemaal doorgelicht door Professor Herman Matthijs, docent publieke financiën aan de universiteiten van Gent en Brussel.

Het resultaat van de doorlichting was een mooie 8 op 10. Beter dan de gemiddelde Limburgse gemeenten.
Hier een overzicht van hoe Lummen er financieel voorstaat.

De gemeentebelastingen daalden deze legislatuur
Wat de gemeentebelastingen betreft betaalt de Lummenaar nog altijd minder dan gemiddeld in Limburg en in Vlaanderen. In 2007 lieten we 
zelfs de aanvullende personenbelasting nog dalen van 7 % naar 6,7 % en zo waren we één van de weinige gemeenten die hun belastingen 
konden laten dalen deze legislatuur.
CD&V Lummen streeft ernaar om steeds onder het gemiddelde belastingspeil te zitten voor Limburg en Vlaanderen. Dit is ons zeker gelukt 
voor de aanvullende personenbelasting waar we bijna 0,5 % / 0,8 % lager liggen dan in Vlaanderen / Limburg.

De schuld per inwoner daalde deze legislatuur
De schuld per inwoner hebben we gevoelig laten dalen in de eerste 
3 jaren van deze legislatuur om ze daarna constant te houden.
In 2012/2013 stijgt deze schuld door een aantal grote investeringen 
(o.a. bibliotheek/ administratief centrum). Het niveau van de schuld 
per inwoner begin 2013 zal gevoelig lager liggen dan bij de start 
van de legislatuur. De Lummense schuld per inwoner is ongeveer 
de helft van de gemiddelde schuld per inwoner in Limburg en in 
het Vlaamse gewest, wat ons zeker een financieel voordeel geeft.

Reservefonds blijft even hoog 
Ook de gemeente Lummen heeft een spaarpot die wij het 
Reservefonds noemen.
Bij start van deze legislatuur in 2007 stond het reservefonds op 3,2 
miljoen euro.
Bij het einde van deze legislatuur in 2012 staat het reservefonds 
nog steeds op 3,2 miljoen euro.
Een mooie start voor de volgende legislatuur.

Conclusie : Een gezond financieel beleid  
Op financieel vlak heeft onze gemeente de afgelopen 
6 jaar belangrijke uitdagingen op zich genomen. De 
talrijke wegeniswerken en gebouwen vragen enorme 
investeringsbedragen in onze begroting. Toch slaagden 
we er in de Lummense financiën evenwichtig en gezond te 
houden.
We zijn er immers in geslaagd de gemeentelijke schuldenlast 
te doen dalen per hoofd van de Lummense bevolking. Wat 
de gemeentebelastingen betreft betaalt de Lummenaar 
minder dan gemiddeld in Limburg en in Vlaanderen. Ons 
reservefonds is nog steeds gevuld met 3,2 miljoen euro.
Dit verklaart de schitterende 8/10 die onze gemeente ook 
de nodige toekomstperspectieven biedt voor de volgende 
legislatuur.

Guy Vaes,
Schepen van Financiën

Realisatie van ons investeringsprogramma 
Als kleine gemeente hebben we een beperkt budget en zijn we 
verplicht om keuzes te maken. Deze keuzes hebben we 6 jaar geleden 
opgenomen in een ambitieus meerjarenplan. Vele projecten zijn reeds 
uitgevoerd, staan in de steiger of worden dit jaar nog opgestart.
Hier een kleine opsomming van de (bijna) gerealiseerde grote 
investeringen: 

• Aanleg fietspaden Rekhovenstraat (1)
• Ontwikkeling woongebied Molemstraat
• Nieuwe locatie buitenschoolse opvang Genenbos (2)
• Restauratie Kerk Meldert (3)
• Ontwikkeling KMO-zone Lindekensveld
• Bouw en ontwikkeling vrijetijdswinkel
• Wegenwerken / riolering Kammestraat en Kapelstraat (4)
• Nieuw bibliotheekgebouw
• Restauratie kiosk (5)
• Renovatie sportcomplex (6)
…
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Site van voormalige visfabriek verandert in woonproject
Het woonproject in de Zonnestraat 
wordt gebouwd op de voormalige 
site van “visfabriek Vandermaesen”. 
De eerste fase van het project werd 
afgewerkt in 2004 en biedt plaats aan 
24 woongelegenheden. Steps Real 
Estate is nu gestart met de bouw van 
de tweede fase. Dit project bestaat 
uit 16 appartementen met telkens 
een volwaardig terras en de nodige 
ondergrondse parkings. De rustige 
omgeving in een doodlopende 
straat en gelegen op wandelafstand 
van het centrum, zal ervoor zorgen 
dat de toekomstige bewoners zich 
snel thuis gaan voelen in onze 
gemeente.

Woonproject “ Lummina “
Tussen het gemeenteplein en de Pater Jacobstraat wordt 
een nieuw bouwproject gerealiseerd dat plaats zal bieden 
aan 27 appartementen, een nieuwe commerciële ruimte en 
een ondergrondse parking voor 41 voertuigen. Met “rustig 
wonen aan de markt” wordt dit project gepromoot en het 
ondersteunt de versterking van ons centrum. Trouwens 
iedere nieuwe inwoner zal voor zijn dagdagelijkse inkopen 
terecht kunnen bij de plaatselijke 
slager, bakker, kruidenier ... Ook 
de commerciële ruimte heeft 
de potentie om een nieuwe 
aantrekkingspool te worden van het 
centrum.
Tussen dit nieuwe complex en ons 
administratief centrum is een open 
ruimte gelegen die wordt ingericht 
als een groene parkzone en publiek 
toegankelijk blijft. Dit kan enkel de 
aantrekkelijkheid en gezelligheid 
van ons centrum verbeteren.

Nieuw woonzorgcentrum in Lummen
Het gemeentebestuur heeft een bouwaanvraag 
ontvangen voor een nieuw rust- en verzorgingstehuis in 
onze gemeente. Het nieuwe project wil men bouwen op 
het braakliggende perceel, gelegen op de hoek van de 
Ringlaan en de Pastoor Frederickxstraat. Het ingediende 
ontwerp voorziet 60 rusthuisbedden, 34 serviceflats 
en 14 meegroeiwoningen. Op het gelijkvloers is een 
cafetaria voorzien waar ook niet-residenten welkom zijn. 
De herinrichting van de Pastoor Frederickxstraat 
met aanleg van fiets- en voetpaden en aangepaste 
opstapplaatsen voor het busknooppunt kan alleen 

maar een pluspunt 
betekenen voor dit 
project.
Dit verzorgingstehuis komt 
niet alleen tegemoet aan 
de vraag voor voldoende 
ouderenvoorziening in onze 
gemeente, maar zal ook zorgen 
voor bijkomende tewerkstelling.

Bibliotheek krijgt een nieuwe thuis
In augustus 2011 is op de 
hoek van de Groenstraat en 
de Sportweg de bouw gestart 
van onze gemeentelijke 
bibliotheek. Het project 
dat ontworpen werd door 
Ontwerpatelier Bert Gebruers – 
Peter Jannes bvba in opdracht 
van Cordeel nv combineert 
publiek als privaat vastgoed. 
Het project bestaat uit onze 
gemeentelijke bibliotheek, 5 
woongelegenheden en een 
commerciële ruimte. Hierdoor 
ontvangt de gemeente 
belangrijke financiële 
inkomsten uit het privaat 
vastgoed. Aansluitend zal door 
onze diensten nog een parking 
met een 40-tal plaatsen worden 
aangelegd.

Verbouwing en uitbreiding van het gemeentehuis tot een administratief 
centrum voor gemeente en OCMW.

Nieuw project voor een betere dienstverlening  
Zowel bij de gemeente als het OCMW kan je terecht voor een heel 
brede waaier aan diensten. Een dienstverlening die de laatste jaren 
nog enorm is toegenomen. Dit komt omdat Lummen bloeit en 
groeit. We mogen steeds meer en meer inwoners verwelkomen, 
de werkgelegenheid stijgt, nieuwe investeringen in onze 
gemeente en de activiteiten van ons uitgebreid verenigingsleven 
zorgen voor een aangename en gezellige leefomgeving.
Om onze inwoners op een efficiënte en klantgerichte wijze 
verder te blijven helpen, is er nood aan een nieuw administratief 
centrum. Beide besturen willen hier een ruimte scheppen waar we 

u diverse administratieve, informatieve en ondersteunende diensten aanbieden 
en voor haar personeel een aangename en toekomstgerichte werkomgeving 
creëren.
Er is gekozen om in het verlengde van het bestaande gemeentehuis een nieuwe 
vleugel bij te bouwen. De architect heeft onze wensen voor een gebouw met 
een zo groot mogelijke openheid en een optimale en duidelijke toegankelijkheid 
omgezet in een prachtig ontwerp. Centraal in het gebouw komt een nieuwe 
toegang met een klantgericht onthaal en de ruimte er rond is ruim genoeg als 
ontmoetingsruimte. Van hieruit zijn al de diensten vlot bereikbaar.
En wat met parking voor personeel en bezoekers ? 
Met de eigenaar van de grond van de voormalige jongensschool in de Ketelstraat, 
hebben wij een overeenkomst bereikt om deze tijdelijk in te richten als parking. 
Tijdens de bouwwerkzaamheden kan zowel personeel als bezoekers van deze 
parking gebruik maken. De parking die praktisch aansluit op het gemeenteplein, 
kan ook gebruikt worden voor langparkeerders die ons centrum willen bezoeken. 
Daarnaast kunnen wij een perceel grond aankopen, aansluitend aan de nieuwe 
vleugel van het administratief centrum, waar een nieuwe en definitieve parking 
wordt aangelegd zodat de bezorgdheid omtrent het parkeren is opgelost.
Planning van de werken
Na een infovergadering en een openbaar onderzoek, waarbij geen bezwaren 
werden ontvangen op het ontwerp, mochten wij van de diensten van stedenbouw 
de bouwvergunning ontvangen. De Gemeenteraad keurde de bestekken goed 
zodat het college van burgemeester en schepenen de bouwwerken heeft gegund 
aan de Lummense aannemer Postelmans-Frederickx. De werkzaamheden 
worden aangevat in de maand september en wij wensen de aannemer nu al 
succes met de bouwwerken zodat deze een vlot verloop kunnen hebben.
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Hoek Ringlaan-Pastoor Frederickxstraat



Extra parking in ons centrum voor langparkeerders

Op donderdag 9 februari werden de politieke partijen van onze gemeente 

uitgenodigd door de lokale UNIZO-afdeling Lummen. Op deze avond kreeg 

onze CD&V-voorzitster Veerle Beckers de UNIZO- priortiteiten voor de komende 

gemeenteraadsverkiezingen overhandigd. Hierin maakt UNIZO-Lummen kenbaar 

wat de Lummense ondernemers verwachten van het gemeentebeleid voor 

de volgende zes jaar.  Een belangrijk thema hierin is de bereikbaarheid van de 

handelszaken en de aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen. Maar waarom 

wachten tot volgend jaar als we nu al een antwoord kunnen bieden op deze 

verzuchtingen van onze ondernemers. Daarom dat we sinds vorige maand twee nieuwe parkings in het centrum 

van Lummen in gebruik hebben genomen, respectievelijk in de Ketelstraat en in de Maria Van Loonstraat. Beide 

parkings samen zijn goed voor circa 120 plaatsen. Een eerste parking is gelegen op het terrein van de vroegere 

jongensschool in de Ketelstraat. Dat schoolgebouw is recent afgebroken door de eigenaar, de Kantonnale Bouwmaatschappij uit Beringen. Aangezien de 

plannen om het terrein terug te bebouwen nog niet concreet zijn en de vergunningsprocedure nog moet gestart worden, heeft het gemeentebestuur 

gevraagd om het terrein als parking te mogen inrichten. De eigenaar gaf hiervoor vrijwel onmiddellijk zijn toestemming.  Deze parking, goed voor een 

50-tal plaatsen, is vlakbij het gemeenteplein gelegen en bestuurders moeten geen gebruik maken van een parkeerschijf, want het terrein ligt net buiten 

de blauwe zone. Deze parking kan ook dienst doen bij evenementen waarvoor het gemeenteplein verkeersvrij wordt gemaakt, zoals bij onze Lummense 

zomerkriebels, Dolle donderdagen, markt, kermis …

Een tweede parking is in gebruik genomen in de Maria Van Loonstraat, vlakbij het voetbalterrein van K.Lummen VV. Deze parking van 68 plaatsen 

is hoofdzakelijk bedoeld om de sportzone te ontlasten. De parking sluit met een comfortabel voetpad aan op de velden van onze tennisclub en ons 

sportcomplex. In het verleden deed een grasland in de Groenstraat dienst als overflowparking, maar daar wordt momenteel de nieuwe bibliotheek 

gebouwd. Met deze nieuwe parking vangen we dat verlies op. Aan de bibliotheek zelf komt in het najaar dan ook nog eens een parking voor minstens 45 

auto’s. Op die manier zal de parkeercapaciteit binnen de zone in zijn totaliteit zelfs toenemen. 

Luc Wouters,
Burgemeester

Vernieuwde klaverblad is geopend
Zondag 10 juni 2012 zal de geschiedenis ingaan als de dag van de officiële opening 
van het vernieuwde Klaverblad.
Ik had, als trotse burgemeester, de eer om onze eigen Vlaamse CD&V-minister van 
Mobiliteit, Hilde Crevits te verwelkomen. In aanwezigheid van gedeputeerden 
Frank Smeets en Marc Vandeput, burgemeester Sonja Claes van Heusden-Zolder, 
en vele kijklustigen opende zanger/schrijver Stijn Meuris de plechtigheid met een 
mooi gedicht. Dit is vereeuwigd op een gedenkplaat die officieel onthuld werd door 
minister Crevits. 
Geïnteresseerde bezoekers kregen de kans om op een platform plaats te nemen, dat 
door een hijskraan tot 45 meter hoogte werd gebracht. Hierdoor kreeg je niet alleen 
een fantastisch zicht op het nieuwe Klaverblad, maar kon je ook genieten van onze 
prachtige gemeente.
Vier jaar lang werd aan het Klaverblad gewerkt om er een zogenaamde turbine 
van te maken. Wie tot de meer dan 100 000 gebruikers behoort die dagelijks over 
het Klaverblad rijden, heeft vast en zeker al gemerkt dat bij de huidige turbine alle 
gevaarlijke punten uit het verleden verdwenen zijn. Het  Klaverblad is nu in de 
vier richtingen conflictvrij te gebruiken , zodat je niet meer moet stoppen om van 
de ene snelweg naar de andere te rijden. De werken zijn vlot verlopen, binnen de 
vooropgestelde termijn en met een minimum aan verkeershinder. 
Ook voor de omwonende van ons Klaverblad had de minister goed nieuws, want om de geluidsoverlast van de voorbijrijdende auto’s 
en vrachtwagens in te perken, worden in 2013 geluidsschermen geplaatst. Ook deze werken zullen met een minimum aan hinder worden 
uitgevoerd.

Luc Wouters,
Burgemeester

R E A L I S A T I E S
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feestelijke opening  
van het nieuwe Sjamajeeke van Genenbos
Op zaterdag 3 maart hebben wij de nieuwe locatie voor de buitenschoolse kinderopvang officieel geopend. In de namiddag hebben vele Lummenaren van de gelegenheid ge-bruik gemaakt om een kijkje te komen nemen tijdens het “open-huis”. Gedeputeerde van Welzijn Mieke Ramaekers heeft ’s avonds de nieuwe opvanglocatie officieel ingehuldigd.De kinderen en de begeleidsters zijn allemaal super enthousiast! Voor de eerste keer in 17 jaar beschikt onze buitenschoolse kinderopvang in Genenbos over  ruime, overzichtelijke lokalen, een grote polyva-lente leefruimte, comfortabele werkruimten voor het personeel en een mooie tuin met een grote buitenberging. Het nieuwe gebouw voldoet niet alleen aan alle he-dendaagse normen,  alle lokalen zijn ook toegankelijk voor iedereen.In onze nieuwe opvanglocatie mogen wij 54 schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar voor en na de schooluren opvangen.Voor onze gemeente is het een pluspunt dat op het bouwperceel, door de samen-werking met de sociale huisvestingsmaatschappij Vooruitzien uit Beringen, ook nog 6 koopappartementen en 2 patiowoningen werden gerealiseerd.Het bouwproject is in zijn totaliteit geslaagd en ik bedank iedereen van harte voor de fijne samenwerking tijdens de realisatie van dit project.

Betty Luyten,
Schepen voor buitenschoolse opvang

Het gemeentebestuur bouwt een nieuwe gemeenteschool
Het huidige gebouw van onze gemeenteschool 
De Zonnebloem in de Geneikenstraat is oud, 
veel te klein, slecht geïsoleerd en niet aange-
past aan de moderne noden. Een studie heeft  
uitgewezen dat het niet mogelijk is om het  
gebouw zelf uit te breiden. Het gemeentebe-
stuur heeft daarom beslist het schoolgebouw 
te slopen om plaats te maken voor een modern 
uitgeruste nieuwbouw.
Het nieuwe schoolgebouw telt zes klaslokalen. 
Voor de vakken godsdienst, zedenleer, compu-
ter en technieken zijn aparte leslokalen voor-
zien. Alle klaslokalen worden uitgerust met  
digitale borden; ook aan de akoestiek, de lichtin-
val en de ventilatie werd veel aandacht besteed.
De speelplaats wordt helemaal vernieuwd. Er 
wordt een fietsenstalling voorzien, een luifel en 
de uitspringende verdiepingen van het school-
gebouw bieden bescherming bij slecht weer. De 
school beschikt voortaan voor het eerst  in haar 
bestaan over een turnzaal. Deze turnzaal kan 
ook als polyvalente ruimte voor allerlei activitei-
ten gebruikt worden. De turnzaal bevindt zich 

in de kelderverdieping, het dak 
zal dienst doen als verhoogde 
speelplaats en kan ook als  
podium fungeren.
De directeur, de zorgcoördina-
tor en de secretaresse hebben 
elk een kantoor, de leerkrach-
ten kunnen in de leraarskamer 
of in het vergaderlokaal samen 
besprekingen voeren of hun 
lessen voorbereiden.
We hebben veel aandacht besteed aan de toe-
gankelijkheid van het gebouw. Het schoolge-
bouw zal toegankelijk zijn voor iedereen door 
middel van een automatische inkomdeur en 
een lift. Er zijn ook toiletten voor mindervaliden.
In het kader van duurzaamheid  worden de toi-
letten gespoeld met regenwater, de verlichting 
zal met bewegingsmelders en daglichtsturing 
werken. We installeren vloerverwarming en er 
wordt een groendak aangelegd.
De uitgaven voor het nieuwe bouwproject zijn 
geraamd op 3,1 miljoen euro, maar wij ont- 

vangen 2,2 miljoen euro financiële ondersteu-
ning van de Vlaamse Overheid.
De administratieve voorbereidingen voor het 
bouwdossier zijn bijna afgerond. Als alles vol-
gens planning verloopt, starten wij in het late 
najaar met de sloop- en bouwwerken. Tijdens 
de bouwwerken hebben wij voor 5 klassen  
containerklassen voorzien die op een terrein in 
de Tuinstraat geplaatst worden.

Betty Luyten,
Schepen van onderwijs

Gemoderniseerd containerpark officieel geopend

Op zaterdag 17 maart 2012 vond de officiële opening van het vernieuwde en volledig geautomatiseerde 

containerpark plaats. In samenwerking met Limburg.net werd het containerpark uitgerust met een 

weegbrug en een elektronisch registratiesyteem.  Voortaan wordt elke bezoeker aan het containerpark 

geregistreerd en zullen de aangevoerde afvalstoffen gewogen worden bij het binnenrijden. De kosten van 

de verwerking kunnen zo verhaald worden volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. 

Josée Theunis, Schepen

Extra parking K. Lummen VV

Gemeente  
investeert opnieuw in 
hernieuwbare energie
Enkele weken geleden werden op het dak van 

de gemeentelijke sporthal fotovoltaïsche zon-

nepanelen geplaatst die de sporthal moeten 

voorzien van groene stroom. Met deze instal-

latie kan een totaal vermogen van 126 kWpiek 

opgewekt worden. De jaarlijkse besparing van 

de energiekost wordt hierbij geraamd op 11 

134 euro. In 2007 werd reeds geïnvesteerd in 

de installatie van 
een zonneboiler 
die instaat voor de 
verwarming van 
het zwembadwa-
ter. 

Josée Theunis,
Schepen



Zoals u wellicht weet, beschikt Lummen al 
jaren over een Plaatselijk Werkgelegenheids-
Agentschap (PWA) en sinds 1 februari 2005 
ook over een DienstenChequeOnderneming 
(DCO). De gezamelijke VZW PWA/DCO Lum-
men had toen in 2005 10 klanten en 2 poets-
vrouwen.
Als voorzitter van de VZW kan ik u trots mel-
den dat we op dit ogenblik al meer dan 200 
klanten hebben die door meer dan 40 DCO-
poetsvrouwen geholpen worden.

Verder zorgt de VZW  ervoor dat langdurig 
werklozen, via het PWA-systeem, zich nut-
tig kunnen inzetten in de maatschappij door 
bijvoorbeeld het poetsen van graven, tuin-
onderhoud, kinderopvang, het begeleiden 
van schoolkinderen in het verkeer, taken bij 
de gemeente en andere lokale ondernemin-

gen. Het is de bedoeling deze mensen, waar 
mogelijk, opnieuw in het reguliere arbeidscir-
cuit in te schakelen. Met de winst die de VZW 
maakt, zorgen we dan voor allerlei initiatieven 
die dat mogelijk maken.

Verder steunen we sinds enkele jaren het 
opbouwwerk in Lummen (samen met RIMO; 
voor meer info zie www.rimo.be). Het RIMO 
steunt de kansarmen van onze eigen ge-
meente in hun dagelijks leven. Zo betaalt de 
VZW PWA/DCO mee de huur van het Open 
Poortje in Lummen en het jaarlijks kerstfeest.
Buiten deze steun aan externen zorgen we er 
als VZW ook voor dat onze eigen werknemers 
aan aantrekkelijke voorwaarden en in een 
fijne sfeer hun werk kunnen doen.
Ook u, als inwoner van Lummen, kan beroep 
doen op de diensten van de VZW. De hulp 

is fiscaal aftrekbaar. De dienstencheques 
(poetshulp) zijn echter uitsluitend bestemd 
voor particulieren; de PWA-cheques (andere 
taken) kunnen door zowel ondernemingen 
als particulieren gebruikt worden.
Voor meer informatie, bel 013/312930 of mail 
naar info@pwalummen.be. Anne, Anja en 
Magda helpen u graag verder. Langskomen 
kan uiteraard ook: u vindt ons aan de roton-
de, Oostereindestraat 25 in Lummen en ons 
kantoor is elke werkdag open van 9.00h tot 
12.30h.
Vriendelijke groeten,

Hans Suffeleers,
Gemeenteraadslid
Voorzitter VZW PWA/DCO Lummen
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Project Gewestweg  
tessenderlo-Hasselt (n725)

Al meerdere jaren werken wij aan het project N725 
om ervoor te zorgen dat fietsers en voetgangers zich 
veilig kunnen verplaatsen langs deze drukke weg. Als 

Lummenaar, die trouwens aan deze weg woont en dus 
weet hoe gevaarlijk dit traject is, heb ik samen met mijn 

collega’s veel moeite gedaan om de nodige druk te zetten 
achter dit project. 

Er zullen 4 fases zijn over het gedeelte van Meldert tot Lummen; de 
eerste fase, doortocht Meldert,  loopt van de Geeneindestraat tot 
aan de Larenstraat. In deze fase zal er ook gewerkt worden aan een 
veiliger schoolomgeving  ter hoogte van de Schoolstraat en zullen de 
nodige kruispunten veiliger worden ingericht.
In de maand maart 2012 werd al een eerste infovergadering belegd 
om de inwoners de kans te geven de eerste voorontwerpen te 
bekijken en eventuele opmerkingen door te geven. Niet enkel werd 
er gesproken over gescheiden fietspaden, maar ook werd er een 
toelichting gegeven door Infrax over het gescheiden rioleringsstelsel. 
Na deze vergadering werden de opmerkingen van de bewoners 
uitgebreid besproken en werd het voorontwerp -waar mogelijk!- 
nog aangepast. Als gemeente kunnen we een project van dergelijke 
omvang enkel realiseren met overheidssubsidies die ons verplichten 
om een gescheiden, veilig fietspad aan te leggen met de nodige 
voorwaarden. Jammer genoeg brengt dit een aantal onteigeningen 
met zich mee, die we uiteraard proberen te beperken.
In mei 2012 is het dossier bezorgd aan de Provinciale AuditCommissie 
(PAC) die in laatste instantie nog eventuele bemerkingen of 
aanpassingen kan vragen.
Als één van de mensen die langs deze gewestweg woont, hoop ik dat 
de eerste fase van deze werken al eind 2013 kan starten. (Beroepshalve 
afdelingshoofd van een wegenbouwfirma, zal ik er graag persoonlijk 
mee op toezien dat deze werken kwalitatief en met een minimum aan 
overlast uitgevoerd zullen worden.)

Project riolerings- en wegeniswerken 
Blanklaar (Meldert)
Wat de terechte vraag van sommige inwoners van Blanklaar betreft, 
om werk te maken van nieuwe riolering en wegen, kan ik u melden dat 
Infrax op 25 mei 2012 de vastlegging van subsidies heeft aangevraagd 
bij de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), wat als officieel startschot 
kan beschouwd worden voor dit project.
Bedoeling is om het rioleringsproject daar te combineren met de 
werken aan de Zwarte Ring (aanleg van een rotonde) en het verder 
aanleggen van de gescheiden fietspaden vanuit Tessenderlo langs 
de N725, zodat al deze werken in één grote fase uitgevoerd kunnen 
worden met zoveel mogelijk  subsidies en zo weinig mogelijk overlast.

Graag probeer ik dit project in Blanklaar in een stroomversnelling 
te krijgen, gezien de huidige toestand van de wegen. Ook Blanklaar 
maakt deel uit van de gemeente Lummen!

Hans Suffeleers,
Gemeenteraadslid

Wegenwerken in Linkhout schieten goed op
Op 10 april startte aannemer Carmans met de werken van het project Kammestraat te Linkhout.
Fase 1 is ondertussen voltooid met nieuwe fietspaden met een veiligheidsstrook, ook is er een bufferbekken 
aangelegd in de Beekstraat en deze heeft zijn dienst al bewezen.
Ondanks de natste maand juni ooit zal de aannemer trachten de asfalt onderlaag (fase 2) nog te leggen voor het 
bouwverlof zodat de werken op schema blijven.
Na het bouwverlof komt de Kammestraat aan de beurt (fase 3) en zullen de nutsmaatschappijen hun leidingen in 
de grond leggen in de Kambergen, Oude Vinnestraat en de Kerkevennestraat (fase 2).
Indien de weersomstandigheden het toelaten zal fase 4 starten eind september.
Vermoedelijk zullen de werken tegen het einde van het jaar beëindigd zijn.

Dirk Snyers,
Gemeenteraadslid

OcMW-nieuws
Nu een groot gedeelte van de assistentiewoningen (service flats) verhuurd zijn, de bejaardenwoningen 
in de Helvetiastraat volzet zijn en het lokaal dienstencentrum een eigen lokaal heeft, willen wij wat 
huisvesting betreft naar de toekomst kijken. Enerzijds denken wij aan de bouw van het administratief 
centrum voor onze administratieve en sociale dienst en anderzijds aan de bouw van een nieuw 
woonzorgcentrum (WZC). Voor de bouw  van het WZC is het dossier momenteel bij het studiebureel 
voor het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en de nieuwe inplanting van het WZC. 
Ondertussen werden er 5 architectenbureaus geselecteerd die tegen het najaar (als alles naar wens verloopt) een ontwerp maken. Aan de hand 
van deze ontwerpen zal de toewijzing gebeuren. Wij hopen dat de behandeling van dit dossier vlot kan verlopen, want een nieuwe huisvesting 
voor de meest zorgbehoevenden uit onze samenleving dringt zich op.
Het lokaal dienstencentrum “’t Klavertje” is een jonge dienstverlening binnen het OCMW die in volle groei is. Dit kunnen we afleiden uit de cijfers 
van 2011. Steeds meer mensen vinden de weg naar één of andere activiteit van het dienstencentrum.
Zo werden er in 2011 meer dan 20 verschillende activiteiten aangeboden van informatieve of recreatieve aard: gezondheidswandelingen, 

ontmoetingsmomenten, infomoment over dementie, enz.
Daarnaast waren er ook de vormende activiteiten: computer cursussen, digitale fotografie ... en het 
seniorenrestaurant had een gemiddelde van 107 bezoekers per maand.Voor een mogelijke erkenning 
zullen wij dit aanbod verder moeten uitbouwen. Zo heeft het OCMW-bestuur de voorbije periode 
gezorgd voor een eigen locatie die door vele vrijwilligers werd opgeknapt; hiervoor van harte dank 
voor het mooie resultaat. Op deze manier kunnen de bezoekers gebruikmaken van een prachtige 
ontmoetingsruimte. Verder werd er ter ondersteuning van de centrumleider een halftijdse animator 
aangesteld. In de nabije toekomst zal er een nieuwe toog geplaatst worden en een TV.

Voor diegenen die minder mobiel zijn en die zich toch willen aansluiten bij het sociaal gebeuren, werd er een aangepast busje aangekocht. Op 
deze manier willen wij iedereen de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan het maatschappelijk gebeuren. Daarnaast kan men ook beroep 
doen op de vele vrijwilligers die voor vervoer zorgen via de AML (Anders Mobiel Limburg).
Voor meer informatie verwijzen wij naar de dienst vrijwilligerswerking binnen het OCMW: lokaaldienstencentrum@lummen.be  tel. 013/355688.
Als coördinator van een sociaal project ondervind ik dat vrijwilligers heel belangrijk en noodzakelijk zijn binnen een sociale organisatie en 
zorgsector. Ook binnen onze diensten zijn vrijwilligers actief. Zij verdienen dan ook voor hun vrijwillige inzet een grote pluim en respect.
Heb je wat vrije tijd en interesse voor één van de diensten binnen het OCMW, neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator: 013/351781 - 
vrijwilligerswerking@ocmw-lummen.be

Aloïs Vangrieken, Kristof Mols, Martine Bries en Rita Morren,
OCMW-raadsleden



RAADSLEDEN GEMEENTE:

Wouters Luc
Burgemeester
Boogbosstraat 31
3560 Lummen
013 46 26 33
0475 31 07 29
lw@lummen.be

Luyten Betty
2e schepen
Nachtegaalstraat 29
3560 Lummen
013 31 37 83
0477 59 24 78
bl@lummen.be

Theunis Josée
3e schepen
St.-Sebastiaanstraat 14
3560 Lummen
011 42 84 78
0499 53 93 05
jt@lummen.be

Vaes Guy
5e schepen
Geeneindestraat 115
3560 Lummen
013 32 86 15
0494 31 50 11
gv@lummen.be

Hermans Ludo 
Fractieleider
Gemeenteraadslid
Ringlaan 30
3560 Lummen
013 52 20 23
lh@lummen.be

Bijnens Willy
Gemeenteraadslid
Politieraadslid
St. Janstraat 16
3560 Lummen
013 52 21 91
0474 42 25 11
wbij@lummen.be

Beckers Veerle
Voorzitter
Gemeenteraadslid
Politieraadslid
Genenbosstraat 137
3560 Lummen
0498 14 13 27
vbe@lummen.be

Suffeleers Hans
Gemeenteraadslid
Meldertsebaan 70
3560 Lummen
0497 52 70 92
hs@lummen.be

Snyers Dirk
Gemeenteraadslid
Penningmeester
Politieraadslid
Toekomststraat 6
3560 Lummen
0475 28 68 97
ds@lummen.be

Van den Eynde Kirsten
Gemeenteraadslid
Secretaris
Neerstraat 12/3.1
3560 Lummen
0478 61 96 26
kvde@lummen.be

OCMW-RAADSLEDEN:
Martine Bries
OCMW-raadslid
Burgemeester Briersstraat 5
0478 52 23 31
3560 LUMMEN
vanhercklummen@hotmail.com

Kristof Mols
OCMW-raadlid
Lid BCSD
Blanklaarstraat 20
3560 LUMMEN
0472 74 02 01
mols_kristof@yahoo.com

Rita Morren
OCMW-raadslid
Lid Vast Bureau
Kapelstraat 38
3560 LUMMEN
013 44 27 07
0475 32 80 63
morren-r@hotmail.com

Aloïs Van Grieken
OCMW-raadslid
Lid Vast Bureau
St. Lambertusstraat 15
3560 LUMMEN
0496 75 10 42
alois.van.grieken@telenet.be

www.lummen.cdenv.be
Blijf op de hoogte van cD&V Lummen!
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Uw mening telt!!
Welke toekomstdromen heb je nog voor onze gemeente? Wat wil je nog graag gerealiseerd zien?

Wat vind je van het gevoerde beleid in onze gemeente? Mail ons gerust!   cdenv.lummen@telenet.be


