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Net voor het begin van een nieuw jaar wensen we  onze familie en vrienden het allerbeste 
voor het komende jaar. Eveneens zal ook jij de beste wensen ontvangen, al dan niet in 
rijmvorm.
Ook vangen we een nieuw jaar aan met veel goede voornemens en willen we een aantal 
mindere kantjes achter ons laten. Zo willen we vaak gezonder gaan leven, meer tijd maken 
voor de belangrijke dingen van het leven. Om het nieuwe jaar goed aan te vatten is het 
zinvol om even achterom te kijken.
Wat bracht het voorbije jaar voor jou?
Hopelijk bracht het voorbije jaar jou ook veel vreugde, genoegdoening en gelukkige mo-
menten.  Die fi jne momenten heb je niet zo maar gekregen, daar heb je iets moeten voor 
doen. Misschien organiseerde je wel een super fi jn feest,  plande je een leuke uitstap met 
vrienden of maakte je tijd voor iemand anders.  Gelukkige momenten kan je niet bestellen, 
aan geluk moet je werken en ten volle van genieten.
In 2014 namen we afscheid van een aantal vrienden, kennissen, beroemdheden maar ook 

van familieleden. Afscheid nemen doet meestal pijn en komt altijd veel te vroeg
Waarschijnlijk waren er nog mindere momenten.  Misschien  schatte je zaken  verkeerd en dikwijls loopt het dan niet 
als gehoopt. Soms met grote gevolgen, gelukkig dikwijls met minder grote problemen.  
Ook als CD&V Lummen maken we de balans op van het voorbije jaar.  Want ook wij willen het in het nieuwe jaar weer 
beter doen dan voorheen.  
Wij kunnen terugblikken op een goed jaar. We hielden immers  woord en we hebben met veel inzet en overtuiging 
gewerkt voor een betere gemeente, een betere gemeenschap.  De beloofde werken zijn uitgevoerd, ondertussen ge-
start of zijn alleszins gepland.  We hebben tal van voorzieningen op maat van Lummen en de Lummenaren. We staan 
open voor elke inbreng en houden rekening met ieders bekommerissen.
Ons zelf wensen we een even goed jaar. Voor jou wensen we zoveel meer en hopelijk kunnen wij je helpen met ver-
wezenlijken van je wensen en dromen. Alvast een gelukkig nieuwjaar!

André Neskens
Voorzitter CD&V Lummen

Voorwoord
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Op 6 september hadden we met onze 
afdeling CD&V Lummen, een fijn dagje op 
het programma staan! We trokken er op 
uit en bezochten heel wat leuke plaatsen. 
Om 9 uur stond de bus ons op te wachten 
aan het Oosterhof, om ons naar het fort 
van Eben-Emael te brengen. Onderweg 
hebben we ons zeker niet verveeld met de 
leuke quiz van Dirk Snyers. Toegekomen 
aan het fort kregen we een geleide rond-
wandeling en een diavoorstelling over 
WOII. Het was boeiend en leerrijk. Rond 12 
uur gingen we verder naar Maaseik waar 
we in Brasserie De Kloostertuin een lekker 
middagmaal hebben gekregen. CD&V 
Maaseik gaf hierna een kleine rondleiding 
door de gezellige straatjes van de stad. 
Het marktplein is iets waar ze trots op 

GOEDe GEZINS UITSTAP!
zijn, vele gebouwen zijn mooi gerestau-
reerd  en beschermd door werelderfgoed 
UNESCO. Er prijkt ook een standbeeld van 
de Gebroeders Van Eyck. Na de wande-
ling konden we rustig plaatsnemen op de 
boot die ons naar het witte dorpje Thorn 
voerde, het zonnetje scheen zalig en we 
konden genieten van prachtige uitzichten. 
In de verte konden we Thorn al dichter-
bij zien komen, hier hebben we ook een 
wandeling gemaakt door de kronkelende 
smalle straatjes. Rond 17 uur waren we al-
lemaal voldaan van onze gezellige uitstap 
en gingen we terug naar onze bus. Ik kijk al 
uit naar de volgende!

Veerle Verboven 
Gemeenteraadslid

Ontwijding 
Kerk van Gestel

Het ”Kerkske van Gestel“ werd gebouwd in 
1951 onder leiding van toenmalig pastoor 
Nulens.
In augustus 1952 werd ze ingewijd en 
kreeg ze als patroonheilige de Heilige Sint 
Lambertus.
Nu 52 jaar later laat het Bisdom Hasselt 
ons weten dat vanaf 1 januari 2015 de ere-
dienst wordt onttrokken.
Huidig Pastoor Tony zal de altaarsteen uit 
het kerkgebouw verwijderen en overbren-
gen naar de parochiekerk  van O.L.V. ten 
hemelopneming in Lummen - Centrum 
waarna het openbaar verkocht zal worden.

Dirk Snyers
Schepen van Erediensten
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Op de OCMW-raad 
van oktober hebben 
we de verlenging van 
de steunverlenings-
norm goedgekeurd. 
Deze norm gebrui-
ken we sinds eind 
2011 om steun te 
geven aan mensen 

die door verschillende omstandighe-
den in moeilijkheden zijn geraakt. Het 
helpt de maatschappelijk assistent van 
de sociale dienst om het bedrag van 
de steun te berekenen. De norm houdt 
rekening met het inkomen, de huur-
prijs, de gezinssituatie en eventuele spaar-
gelden op basis hiervan wordt dan een 
maandelijkse steun toegekend. Natuur-
lijk wordt ook je werkwilligheid getest en 
daarvoor werkt de sociale dienst al enkele 
jaren samen met de trajectbegeleiding 
van de Winning. Zo kan er voor ieder indi-
vidu een gepaste tewerkstelling gezocht 
worden. Heb je moeite met het betalen van 
de vaste kosten of krijg je de schoolkos-
ten van je kinderen niet betaald kom dan ze-
ker eens informeren op de sociale dienst. 

Kristof Mols 
Lid BCSD

Verlenging 
steunverleningsnorm

Nieuw administratief centrum

Gemeente – OCMW – wijkpolitie 
werken samen in één gebouw

Twee jaar na de eerste steenlegging wer-
den jullie op zaterdag 13 december uit-
genodigd om kennis te maken met ons 
nieuw administratief centrum.
Voordien zaten onze openbare diensten 
verspreid over verschillende gebouwen. 
Niet altijd even gemakkelijk voor onze 
inwoners om de dienst te vinden die je 
nodig had. Daarnaast beantwoordde het 
OCMW gebouw ook niet meer aan de 
hedendaagse normen om nog admini-
stratie te huisvesten. Daarom werd be-
sloten om achter het bestaande gemeen-
tehuis een nieuw gebouw op te richten 
waarin alle publieksgerichte diensten van 
gemeente en OCMW onderdak kregen. 
Ook het bestaande gemeentehuis werd 

aangepakt en gedeeltelijk gerenoveerd 
met nieuwe moderne technieken. 

Nieuw Administratief Centrum voor 
een maximale dienstverlening en 
toegankelijkheid

Door alle diensten te centraliseren , is de 
dienstverlening duidelijker en eenvou-
diger geworden. Nu kan u op één plaats 
terecht voor een antwoord op uw vragen. 
Het is niet enkel een nieuw gebouw maar 
we tonen hiermee ook onze manier van 
werken : een moderne , hedendaagse , ef-
fi ciënte en klantgerichte organisatie met 
een correcte dienstverlening naar onze 
inwoners. 

Functioneel , fl exibel en 
energiezuinig gebouw

Door rekening te houden met de syner-
gieën tussen de verschillende gebruikers 
is de totaal nieuw te bouwen oppervlakte 
zo beperkt mogelijk gehouden. Vergader-
ruimtes , sanitair , circulatieruimte , onthaal 
kan immers dienen voor de verschillende 
organisaties. Verder werd gekozen voor 
een ver doorgedreven ecologisch concept 
dat bijzonder energievriendelijk is. 

Luc Wouters Burgemeester
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Containerpark wordt 
recyclagepark

SENIOREN CD&V

Na het bezoek aan het revalidatie centrum 
te herk-de stad. Wat zeer leerrijk was en waar 
in de cafetaria nagepraat kon worden over 
de verschillende toestellen en de geduldige 
aanpak van het verplegend personeel zijn 
we overgestapt naar de politiek.

Op maandag 17 november 2014 was een 
debat voorzien in de zaal Altiora over het re-
geerakkoord.
Deze uiteenzetting werd gegeven door Son-
ja Claes (senator).

Alles werd zeer uitvoerig besproken en de 
nodige vragen werden dan ook afgevuurd.
Er was nu en dan een zeer geanimeerde dis-
cussie over de verschillende onderwerpen. 
Maar vooral over Jobs-pensioenen-mo-
biliteit-onderwijs en de vermogen taks. 
Op al deze vragen werd er een zo goed 
mogelijk antwoord gegeven wat soms niet 
gemakkelijk was voor Sonja.

Deze namiddag werd afgesloten door de 
voorzitster van het gewest  Marie Jose Van 
luyd met een hartelijke bedanking voor de 
aanwezige senioren en een bloempje voor 
de moderator  Sonja Claes. 

Namens cd&v senioren 
Masselin Willy

Limburg.net neemt vanaf 1 januari 2015 
de exploitatie van het Lummense con-
tainerpark over. Het gemeentelijk contai-
nerpark zal daarna recyclagepark worden 
genoemd. Voor de bezoekers zal er op 
het recyclagepark in Lummen weinig ver-
anderen aangezien de werkwijze, quota 
en tarieven zo goed als ongewijzigd blij-
ven. Deze waren in het verleden reeds 
afgestemd op de richtlijnen van Limburg.
net. De openingsuren gaan er in de posi-
tieve zin op vooruit. Ook zal je voortaan op 
de recyclageparken van de omliggende 
gemeenten, zoals deze van Halen en van 
Herk-de-Stad, terecht kunnen. Meer infor-
matie kan je vinden in de nieuwe afvalka-
lender. 

Wim Vangeel
Schepen van leefmilieu

Wist je dat…

het Lokaal Dienstencentrum een 

eigen boodschappendienst heeft?



Op de nieuwe voetbalvelden in de Kapel-
straat is het elke dag een drukke bedoe-
ning: naast de 185 jeugdspelers wordt er 
ook nog gevoetbald door de dames, se-
nioren en niet te vergeten de veteranen. 
De verhuis is meer dan geslaagd en ook 
de supporters hebben hun plaats ge- 
vonden, zowel rond de terreinen als in de 
kantine met een prachtig zicht op de voet-
balvelden.

Tijd dus om ook een nieuwe invulling te 
geven aan de oude terreinen in het bin-
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Verkaveling Priesterseheidestraat (oude terreinen KWS Linkhout)

Wat en waar investeert 
Lummen in 2015
De gemeenteraad keurde in de zitting van 
15 december de budgetwijziging 2014, 
aanpassing meerjarenplan en het budget 
2015 goed.
Met deze aanpassingen van het meer-
jarenplan kunnen we voor 2015 de vol-
gende investeringen doen:
- Heraanleg van de Maria Van Loonstraat
- Heraanleg van de Thiewinkelstraat  en 

de Opworpstraat
- Heraanleg van de Kammestraat deel 2
- Nieuw magazijn voor de werkplaatsen te 

Rekhoven
- Bouw van een nieuwe kinderopvang in 

Linkhout
- Parking aan de Ringlaan

Dit is een greep uit de grootste investerin-
gen voor 2015 

Dirk Snyers
Schepen van Financiën

nengebied gelegen tussen de Hulshoek-
straat, Priesterseheidestraat en de Sint 
Trudostraat. 

Dit gebied is op de gewestplannen inge-
kleurd als woongebied met landelijk ka-
rakter.  De gemeente is eigenaar van een 
gedeelte van de gronden.

Samen met de NV Vestio (privé ontwikke-
laar) van het andere gedeelte van het per-
ceel is het de bedoeling om een nieuwe 
verkaveling te realiseren in Linkhout.

In totaal zal het hier momenteel gaan over 
33 percelen.

Er is een zeer gevarieerd aanbod:
• Open bebouwingen
• Half open bebouwing
• Percelen die ontsluiten aan het binnen-

gebied
• Percelen die ontsluiten aan het buiten-

gebied

Als gemeentebestuur hopen wij op het-
zelfde succesverhaal als de verkaveling in 
Molem !

Sander Hoogstijns 
gemeenteraadslid
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Na de wegeniswerken in de Kapel-, 
Kamme-, Drie Linden-, deel Linkhout-, 
Oude Vinne-, Kambergen- en Kerkeven-
nestraat starten we in 2015 met het 
vernieuwen van volgende wegen: deel 
Linkhout-, de Sint Trudo-, deel Demer-
straat-, de Korenheide-, de Kerkhof- en 
de Driehoekstraat.

De wegen worden voorzien van een nieu-
we nieuwe top- en onderlaag.

Smen met de nieuwe riolering worden ook 
de nutsleidingen ondergronds gebracht.

Het woord wegenwerken heeft vaak een 
negatief weerklank en doet de meeste 
mensen dadelijk denken aan: omleidin-
gen, moeilijk bereikbare woningen en 
handelszaken, modder,.... 

Wegenis- en rioleringswerken in Linkhout
Gelukkig is dit slechts maar een tijdelijk 
fenomeen en is men de overlast snel ver-
geten als de werken klaar zijn. 

Sander Hoogstijns 
Gemeenteraadslid

Wist je dat…

je elke weekdag een maaltijd 

kan nuttigen in het Lokaal 

Dienstencentrum voor 6 euro 

(tijdig inschrijven)?

Realisatie fase 1 Kammestraat



Sinds begin december kunnen ouders van 
thuis uit 24 uur op 24, 7 dagen op 7, de 
opvangmomenten die ze vanaf 5 januari 
voor hun kinderen nodig hebben tijdens 
de school- en vakantiedagen, reserveren 
en annuleren. Elk gezin ontvangt een per-
soonlijke login om toegang te krijgen tot 
de website van I-school. Via deze login 
kunnen zij ook hun eigen gezinsdossier 
beheren en hebben zij de mogelijkheid 
om belangrijke informatie over hun kin-
deren onmiddellijk door te geven.
Het nieuwe systeem is zowel voor de ou-

 8

Onze nieuwe gemeenteschool is bijna klaar !

De buitenschoolse kinderopvang 
gaat voortaan digitaal

‘t Sjamajeeke van 
Geneiken verhuist naar de 
locatie van de Zonnebloem

We hebben er zo lang naar uitgekeken 
maar nu komt de opening zeer dichtbij. 
Onze splinternieuwe school De Zonne-
bloem is bijna gebruiksklaar! Na de krokus- 
vakantie starten de lessen voor onze 
leerlingen van het lager onderwijs in het 
nieuw schoolgebouw in Geneiken.
Het nieuw schoolgebouw heeft zes 
klaslokalen. Daarnaast zijn er ook lokalen 
voor godsdienst, zedenleer, technieken, 
computerlessen, EHBO, personeelslokalen 
en kantoren voor de directie, de zorgcoör-
dinator en het secretariaat.  Alle klasloka-
len zijn uitgerust met digitale borden. 
Onze school heeft, voor de eerste keer 
in haar bestaan, een eigen turnzaal die 

ook als polyvalente ruimte kan gebruikt 
worden voor gezamenlijke activiteiten.
Het gebouw is dankzij de automatische 
inkomdeur, de lift en aangepaste toiletten 
op elke verdieping toegankelijk voor ie-
dereen. Voor het waterbeheer, de verlich-
ting, verluchting en verwarming werden 
duurzame en energiezuinige technieken 
gebruikt. De speelplaats en de buitenaan-
leg zijn volledig vernieuwd, voor de fiet-
senstalling is een glazen afdak voorzien.
De totale kostprijs van het bouwproject 
bedraagt 2,9 miljoen euro waarvan ruim 
2 miljoen euro werd betoelaagd door de 
Vlaamse overheid.
Wij wensen het schoolteam en alle leerlin-

gen alvast heel veel succes met de nieuwe 
school!

Betty Luyten
Schepen van onderwijs

Zes jaar geleden hebben we wegens 
plaatsgebrek voor de buitenschoolse kin-
deropvang en de gemeenteschool het 
Sjamajeeke ondergebracht in twee wonin-
gen in de Voortstraat.
Na de krokusvakantie gaan alle lessen voor 
de leerlingen van De Zonnebloem door in 
het nieuw schoolgebouw. Hierdoor komen 
niet alleen de oorspronkelijke lokalen van 
onze buitenschoolse kinderopvang terug 
vrij, maar kunnen wij voortaan het hele ge-
bouw, wat zich op de speelplaats bevindt, 
exclusief inrichten voor ’t Sjamajeeke.
Na de krokusvakantie knappen we alle 
lokalen op. Daarna verhuizen we onze 
buitenschoolse kinderopvang terug naar 
de locatie van de school en verwelkomen 
we alle kinderen weer in de Geneiken-
straat 15.

Betty Luyten
Schepen voor buitenschoolse kinderopvang

ders als voor het administratief perso- 
neel van de buitenschoolse kinderopvang  
tijdsbesparend. De opvanglocaties en het 
kantoor staan rechtstreeks in verbinding 
met het reservatiesysteem en ook alle ad-
ministratieve werkprocessen zijn gedigi-
taliseerd.
De facturen, fiscale attesten en nieuws-
brieven worden vanaf 2015 automatisch 
verstuurd via e-mail. Op die manier draagt 
de dienst buitenschoolse kinderopvang 
ook haar steentje bij aan het milieu we-
gens het verminderd papiergebruik.
Ouders die thuis niet de mogelijkheid 
hebben om via internet te werken, kun-
nen nog steeds bij de opvanglocaties of 
bij de administratieve dienst terecht. Deze 
gezinnen ontvangen hun briefwisseling 
nog via de post.

Betty Luyten
Schepen voor 
buitenschoolse kinderopvang
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Oud gemeentehuis van Meldert maakt plaats voor 
nieuwe zorg- en vrijetijdscampus

CD&V Lummen zet graag in op mooie 
lokale projecten waar we allemaal goed 
gezind van worden en tot voordeel van ie-
dereen. De nieuwe zorg- en vrijetijdscam-
pus in Meldert is een project dat volledig 
beantwoord aan dit gegeven.
Door samen te werken , door samen te 
ondernemen is ook een kleine gemeente 
tot grote daden in staat. De samenwer-
kingsovereenkomst die de gemeente 
Lummen afsloot met een aantal private 
partners , zorgt ervoor dat in de lente ge-
start wordt met de bouw van deze nieuwe 
campus en dit in drie fases.
In een eerste fase zal een nieuw woon-
zorgcentrum worden opgericht waar 
79 bewoners hun nieuwe thuis kunnen 
vinden. Hiermee komen we tegemoet aan 
de grote vraag naar aangepaste huisves-
ting voor onze zorgbehoevende senioren. 
Dankzij dit nieuwbouwproject , wat be-
staat uit twee aparte vleugels die onder-
ling verbonden zijn met een glazen vo-

lume , kunnen onze ouderen in hun eigen 
omgeving tot rust komen en de nodige 
begeleiding en zorg krijgen.
Tijdens de tweede fase zal op de gronden 
achter het woonzorgcentrum een nieuwe 
kinderopvang en jeugdlokalen voor Chiro 
Leouki worden gebouwd. Het nieuwe 
sjamajeeke zal plaats bieden aan 80 kin-
deren die we hier zowel voor als na de 
schooluren kunnen opvangen. Aanslui-
tend aan de jeugdlokalen van de Chiro is 
een nieuwe speelruimte van 35 are voor-
zien voor onze Meldertse jongeren.
In een derde en laatste fase zal de be-
staande bebouwing langsheen de Pastorij- 
straat verdwijnen en plaats maken voor 
een aantal assistentie- en/of zorgwonin-
gen. Op het gelijkvloers is er ook plaats  
voor een cafetaria en andere parame-
dische bestemmingen.
De buitenruimte van de volledige campus 
wordt ingericht als een parkruimte waar 
zowel bewoners als buurtbewoners in 
deze mooie en groene omgeving tot rust 
kunnen komen. Op die manier wordt ook 
de relatie met de woonbuurt versterkt. 
CD&V Lummen is er van overtuigd dat dit 
project een meerwaarde zal betekenen 
voor Meldert en het algemeen welzijn van 
haar inwoners , zowel voor onze ouderen 
als jongeren.

Luc Wouters Burgemeester

Kansarmoede in Lummen
Eén op de tien kinderen in Vlaanderen (voor Lum-
men is dit 8,1 %) wordt geboren in armoede.  In 
armoede geboren worden en opgroeien heeft 
nefaste gevolgen voor de ontwikkeling van kin-
deren.  Zij krijgen niet de kansen waar alle kin-
deren recht op hebben , waardoor er heel wat 
potentieel niet tot ontplooiing komt.
Kinderarmoede kan niet los gezien worden van 
de armoede van de ouders.  Financiële moei- 
lijkheden zijn vaak tegelijk oorzaak en gevolg van 
achterstelling op vlak van tewerkstelling, onder-
wijs, huisvesting, gezondheid en maatschappe-
lijke participatie.
Bij het bekijken van de cijfers van 2013 hebben 
wij kunnen vast stellen dat 282 personen/gezin-
nen leefden onder de wettelijke armoedegrens 
en dat 13,2 % (1902 personen) een inkomen 
heeft dat lager ligt dan de Europese armoede-
grens.
Het hebben van een betaalde job werkt als een 
buffer tegen inkomensarmoede en is dan ook 
een belangrijk instrument in de strijd tegen ar-
moede.  Zo’n 6,7 % van de kinderen tussen 0 - 18 
jaar groeit op in een gezin waar beide ouders 
werkloos zijn.  Volgens kind en gezin  (2012) wer-
den er in Lummen 139 kinderen geboren in een 
kansarm gezin, wat neerkomt op 10,48 % van alle 
geboorten in dat jaar.
Willen we de armoedecirkel doorprikken en de 
aangepaste ondersteuning hiervoor kunnen 
aanbieden is het belangrijk om dan zo vroeg 
mogelijk op de hoogte te zijn van mogelijke 
problemen.  Binnen het OCMW lopen er momen-
teel initiatieven die financiële ondersteuning 
bieden (naast het leefloon, verwarmingstoelage, 
sicio vitaal minimum), maar ook begeleiding aan 
kwetsbare gezinnen:  - ondersteuning bij maat-
schappelijke integratie, culturele en sportieve 
ontplooiing, persoonlijke ontwikkeling - project 
kinderen eerst, project kleuterparticipatie, thuis-
compagnie, ‘t open poortje.
Gezien steeds meer personen en gezinnen in 
moeilijkheden geraken is het voor de lokale over-
heid (gemeente en OCMW) belangrijk  te streven 
naar gelijke kansen voor iedereen.  Dit is enkel 
haalbaar als er samen gewerkt wordt met andere 
diensten, scholen en vooral met de doelgroep 
zelf.  De doelgroep die als een volwaardige ge-
sprekspartner dient betrokken te worden. Meer 
informatie en cijfer vindt u terug op de website 
van CD&V Lummen.

Aloïs Van Grieken
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Op zaterdag 29 november 2014 bundelden 
Harmonie Demer en Laak, de Geschied- en 
Heemkundige Kring en het gemeentebe- 
stuur van Lummen hun krachten. Dit re-
sulteerde in een prachtig concert ‘Nooit 
meer oorlog’. De mooie muziekstukken 
werden afgewisseld door meeslepende 
verhalen uit het dagboek van Karel Thiels.

Tijdens de pauze konden de aanwezigen 
de tentoonstelling‘Nooit meer oorlog’ be-
zoeken, die ook door een groot publiek 
werd gesmaakt.

Als gemeentebestuur willen wij ook dat 
herinnering aan de “Groote oorlog” le-
vendig blijft. Momenteel staan er 44 be-
tonnen Duitse Stahlhelmen opgesteld In 
Leopoldsburg. Dit kadert in een multime-
diale tentoonstelling ‘Limburg 1914-1918. 
Kleine verhalen in een Groote Oorlog’.

De helmen zien er momenteel nog alle-
maal identiek en ongeschonden uit. De 
vier jaar durende bezetting en oorlog liet 
echter overal zijn sporen na. Mens en sa-
menleving waren veranderd, ieder had zijn 
eigen verhaal…
Voor onze gemeente zal deze helm op het 
Gemeenteplein geplaatst worden vanaf 22 

Kunst en Wereldoorlog I Raadslid in de kijker
Dag allemaal. Ik ben Kristof Mols 32 jaar 
oud, papa van Anna(4) en Emiel(2). Sa-
men wonen wij reeds 2 jaar in de Kem-
penstraat deze is gelegen op de nieuwe 
verkaveling in Molem. Momenteel ben 
ik tewerkgesteld als kelner in de Luman 
waar men terecht kan voor een hapje en 
een drankje. Hobby’s zijn zoals wel veel 
jonge ouders bekend eerder beperkt eens 
mountainbiken of joggen als er hier of 
daar toch een beetje tijd voor is. Ik ben in 
2006 voor de eerste keer opgekomen bij 
de verkiezingen en sinds 2007 zetel ik in 
de OCMW-raad en het Bijzonder Comité 
Sociale Dienst. Na acht jaar beschik ik toch 
al over de nodige ervaring om goed op 
de behoefte van de Lummenaar te kun-
nen inspelen. Binnen het OCMW zijn we 
de laatste tijd vooral bezig met de plan-
nen voor een nieuwe woonzorgcampus. 

Een nieuwbouw voor het woonzorgcen-
trum met aandacht voor kortverbijf en 
dagopvang, de serviceflats, het lokaal  
dienstencentrum dit alles op één locatie 
kan de ouderenzorg in Lummen alleen 
maar ten goede komen. Ook de admini-
stratie en de sociale dienst zijn recent 
verhuisd zodat we de dienstverlening ook 
hier kunnen optimaliseren. U ziet dat er 
hard gewerkt wordt aan onze mooie ge-
meente, een gemeente om te wonen, te 
werken maar zeker ook om te ontspannen. 

Groetjes 
Kristof

februari tot eind april 2015. Het gemeen-
tebestuur organiseert een wedstrijd waar-
bij zij elke Lummense creatieveling, groep 
of vereniging uitdagen een mooi ontwerp 
in te sturen voor 30 januari 2015. Hoe be-
leefde Lummen de Groote Oorlog en hoe 
wil jij als kunstenaar(s) dit overbrengen op 
deze helm? Elke helm is voorzien van een 
QR-code met een bijhorend verhaal welke 

als inspiratiebron kan gebruikt worden.

Ben jij die creatieveling die in Lummen de 
herinnering levendig houdt ?
Stuur dan je ontwerp door naar het Ge-
meentebestuur

Dirk Snyers
Schepen van Feestelijkheden 
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110.000 euro voor Lummense sportverenigingen

De gemeente Lummen zet al vele jaren 
in op ondersteuning van de Lummense 
sportclubs. Zo dragen we bij aan de ver-
sterking van de aanwezige sportacti-
viteiten maar ook aan het sociale weefsel 
in onze gemeente. In 2014 was dit niet 
anders en konden de sportclubs onder 
meer opnieuw rekenen op gemeentelijke 
betoelaging. 

Investeringssubsidies geven de verenigin-
gen een duwtje in de rug bij investeringen 
aan hun accommodatie. Vorig jaar werd 
voor een bedrag van 79.131,44 aan inves-
teringssubsidies uitgekeerd. Een blik op de 
Lummense sportaccommodaties leert ons 
dat dit reglement zijn vruchten afwerpt. 

Ook stelt Bloso bedragen ter beschikking 
van de gemeente. Zo is er de impulssub-
sidie voor gekwalificeerde jeugdsportbe-

geleiding ten bedrage van 12150 euro. De 
kwaliteitssubsidies ten belope van 17650 
euro betoelagen kwaliteitsvolle ledenbe-
geleiding. Hier merken we dat de initiator 
cursussen die in onze gemeente worden 
georganiseerd hun vruchten afwerpen. 

Voor de organisatie van kampioenschap-
pen en de jaarlijkse keizerschieting ontvin-
gen de sportclubs in totaal 1025 euro. Tot 

1 ste G-sportdag, een groot succes !
Op donderdag 9 oktober kwamen zo’n 150 
G-sporters samen in en rond het gemeen-
telijk sportcomplex Vijfsprong. In het kader 
rond het Sport voor Allen decreet, sloegen 
de gemeentelijke diensten van Herk-de-
Stad, Halen en Lummen de handen in 
elkaar. Met een mooi eindresultaat als 
gevolg. G-sport is een initiatief om mensen 
met een mentale handicap aan te zetten 
om te sporten. Dit is zeker geslaagd op 
deze dag. In het begin konden ze zich 
eerst op een leuke manier opwarmen met 
muziek en dans en daarna gingen ze in 
kleinere groepjes verder om aan hun ac-
tiviteiten te beginnen. Zo was er een mooi 

programma samengesteld met zwemmen, 
duiken, aquafietsen, hydrobic, volksspelen, 
vertouwensspelen, tennis, voetbal, oriën-
tatieloop, judo, dansen en nog veel meer! 
Om 14u30 werd de sportdag afgesloten 
met een ZUMBA- sessie in de sporthal en 
gingen de moe maar voldane G-sporters 
van ’t Hoeveke, ’t Weyerke, de Bremberg 
en Van Camp terug naar huis. Er waren zo 
veel blije gezichten van de deelnemers en 
de vele vrijwilligers dat dit initiatief zeker 
voor herhaling vatbaar is. Er wordt aan 
gewerkt om het evenement om de 2 jaar 
te laten plaatsvinden en dit afwisselend in 
de 3 gemeenten. 

Veerle Verboven
Gemeenteraadslid

slot maken jeugdtrainers ook aanspraak 
op betoelaging van een sportkaderoplei-
ding dewelke ze met succes hebben vol-
bracht. Alle subsidiereglementen werden 
onlangs overigens geactualiseerd. Voor 
meer info hieromtrent kan u terecht op de 
gemeentelijke sportdienst.

Wim Vangeel
Schepen van sport
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Blijf op de hoogte van
CD&V Lummen !

www.lummen.cdenv.be
Volg ons op facebook:

https:/www.facebook.com/pages/CDV-
Lummen/35925844558?sk=timeline

Onze jaarlijkse eetdag gaat door op 
zondag 1 februari 2015.

Kaarten kunnen steeds binnengebracht 
worden bij een van onze mandatarissen.
Meer info: cdenv.lummen@telenet.be.


