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Voorwoord Burgemeester
Vooreerst de allerbeste wensen voor 2014. Moge het een jaar worden vol 
warmte , liefde en gezelligheid , met heel veel geluk in grote en kleine dingen 
maar vooral een gelukkig en gezond jaar.
Het begin van het nieuwe jaar is altijd een tijd voor refl ectie. Zoals in het familiale 
gebeuren mogen wij als lokale CD&V afdeling Lummen terugkijken naar heel 
wat mooie momenten. Begin januari werd de nieuwe gemeenteraad geïnstal-
leerd waarbij onze fractie 11 van de 23 zetels kreeg toegewezen en de OCMW-
raad waar we 4 verkozen raadsleden tellen op 9 zetels. 
Maar onze afdeling kreeg op  17 november ook slecht nieuws waarbij we af-
scheid moesten nemen van ons aller gewaardeerd bestuurslid Jef Luts. Jef stond 

onze afdeling altijd met raad maar vooral met veel daad bij. Een harde werker die wij net zoals 
verschillende andere Lummense verenigingen hard gaan missen. Jef , we zullen je voor altijd in ons 
hart meedragen.
Er was persoonlijk ook goed nieuws voor onze mandatarissen waarbij ons raadslid Kirsten mama 
werd van een fl inke zoon Mette. Maar dat het moederschap gevolgen heeft voor het politiek land-
schap in onze gemeente , leest u wel verder in deze uitgave.

Burgemeester Luc Wouters
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Een kind krijgen en opvoeden is een grote ver-
antwoordelijkheid.  Keuzes maken, lijkt mij dan 
heel verstandig.
Daarom heb ik lang nagedacht om mijn plaats in 
de gemeenteraad  af te staan  en door te geven 
aan de volgende in de lijst. Keuzes maken is niet 
simpel, maar het is iets waar ieder mens meer-
dere malen mee te maken krijgt in zijn leven. 
Mijn keuze gaat dan ook naar het invullen van 
mijn vrije tijd  samen met mijn gezin. Ik durf ook 
eerlijk toegeven: ik had nooit gedacht dat een 
eigen kind zoveel impact op je leven kan heb-
ben, maar dit is zeker het geval.  Mette heeft de 
kijk op mijn leven helemaal veranderd!
Dit wil niet zeggen dat ik spijt heb van mijn op-
komst bij de CD&V in 2006 en opnieuw in 2012. 
Langs deze weg wil ik jullie laten weten dat ik 
altijd graag alle vergaderingen heb bijgewoond, 
ook mijn taak als secretaris van de partij altijd  
serieus genomen heb, aan  activiteiten en initia-
tieven  met veel plezier  heb meegeholpen en 
heel graag  met al mijn collega CD&V ‘ers heb 
samengewerkt!
Ik wil verder ook mijn kiezers heel erg bedanken 

Kirsten kiest resoluut voor haar gezin
voor het vertrouwen en het geloof in mij. Ik laat 
jullie niet in de steek, ik wil enkel de fakkel door-
geven aan de volgende die haar taak zeker zo 
goed op zich zal nemen. Ik verdwijn dan wel uit 
de gemeenteraad, maar blijf zeker hier en daar 
achter de schermen mee helpen binnen de par-
tij.
Bedankt voor het vertrouwen en tot ziens!!!

Kirsten Van den Eynde
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Veertien oktober 2012 gaf u mij het ver-
trouwen om de komende 6 jaar onze 
gemeente te vertegenwoordigen als 
schepen.  Met de bevoegdheden Finan-
ciën, Toerisme, Economie, Landbouw en 
Feestelijkheden een hele uitdaging.  Geen 
gemakkelijke opdracht met het meer-
jarenplan in het vooruitzicht maar ik be-
gon er, samen met de andere schepenen, 
vol goede moed aan.
Vanaf maart 2014 krijg ik een hele andere 
bevoegdheid toegewezen: die van het 
moederschap.  

Ik heb daarom besloten om een stapje te-
rug te zetten en mijn ontslag als schepen 
in te dienen. De vele vergaderavonden, de 
grote verantwoordelijkheid en mijn ve- 
reiste aanwezigheid op allerlei evene-
menten, recepties en bijeenkomsten be-
ginnen zijn tol te eisen en als moeder wil 
ik mijn kind zien opgroeien, want u weet 
het allen wel;  “ze zijn zo snel groot”.

De Wie - Wat - Waar van Dirk Snyers
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
2012 ben ik voor de 4e keer verkozen als 
gemeenteraadslid maar wie is eigenlijk 
Dirk Snyers.

Graag stel ik me nog eens voor:
Ik ben  42 jaar, gehuwd met Ilse Geerts en 
papa van onze Jappe (7).
Als zoon van  Cyriel Snyers (+ 1972) en 
Maria (Mariakke van gilde Laren) Bervoets 
ben ik afkomstig van Laren maar sinds 
2000 woonachtig in de Toekomststraat te 
Geneiken.
Dagdagelijks ben ik projectleider bij we-
genbouw Carmans nv van Lummen. In 
bijberoep verhuur ik springkastelen en 
feestmaterialen.
Begin februari betreed ik als schepen 
een boeiend pad dat ik samen met u en 

Schepen Veerle Beckers doet stapje terug
Ik neem geen afscheid van de politiek en 
zeker niet van de partij CD&V.  Ik zal de 
komende vijf jaar verder zetelen als ge-
meenteraadslid. Een functie die mij de 
voorbije legislatuur welgevallen is.
Dirk Snyers zal mijn taak als schepen op 
zich nemen.  Ik ben er zeker van dat hij dit 
met heel veel overtuiging en overgave zal 
voltooien.

Veerle Beckers

voor alle Lummenaren wil bewandelen. 
Daarom een simpele vraag: “Wat maakt u 
goed gezind in onze gemeente of heeft u 
een suggestie? Aarzel niet en laat het me 
weten: ds@lummen.be.   
                                        
Dirk Snyers            

Carmen Minten krijgt 
zetel in de gemeenteraad
Door het ontslag van Kirsten Van den Eyn- 
de komt er in de gemeenteraadslid een 
plaatsje vrij voor Carmen Minten. Carmen 
kunnen we voorstellen als een zeer ge-
dreven jonge vrouw. Ook al is ze slechts 23 
lentes jong, toch wil ze zich inzetten voor 
alles en iedereen. 
Na het behalen van haar bachelordiploma 
in Marketing volgde ze een lerarenoplei-
ding. Hierna trok ze naar Londen om haar 
marketingkennis betreffende mode uit te 
breiden. Momenteel verblijft Carmen nog 
tot eind februari in Amerika. Ze doet er vrij- 
willigerswerk voor een sportorganisatie 
ter ondersteuning en om zodoende haar 
eerste marketingervaringen op te doen. 
Tijdens de gemeenteraad van maart 2014 
zal ze haar eed afleggen als raadslid.  Een 
nieuwe uitdaging die ze met volle over-
gave zal invullen.

Sarah Demulder
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Eerste verjaardag van 
onze nieuwe bib
Op zaterdag 5 oktober hebben we sa-
men met enkele honderden bezoekers 
de eerste verjaardag gevierd van onze 
nieuwe bibliotheek. Het bibliotheekteam 
verwelkomde iedereen met een hapje en 
een drankje en voor de kinderen was er 
heel wat animatie voorzien. Het was een 
zeer geslaagd feestprogramma. Wij felici-
teren ons bibteam van harte met de eerste 
verjaardag van de nieuwe bibliotheek in 
de Groenstraat!

Betty Luyten 
Schepen van cultuur

Vanaf april 2014 kan je 
e-boeken uitlenen in 
onze bib

Automatisatie van de 
administratie voor de 
buitenschoolse opvang
Onze dienst buitenschoolse kinderopvang 
is sinds de oprichting in 1992 uitgegroeid 
tot een heuse onderneming. Vorig school-
jaar hebben 740 kinderen gebruikge-
maakt van de zes opvanglocaties.
Alle administratieve werkprocessen moe-
ten momenteel in het kantoor en in de 
locaties manueel ingegeven worden in 
het systeem. De ouders kunnen enkel in 
de locaties de opvangdagen reserveren, in 
het kantoor de dossiers van hun kinderen 
aanpassen enz.
Om de administratie zowel voor de ouders 
als voor ons personeel te vergemakkelij-
ken, heeft het gemeentebestuur in de-
cember beslist om een softwarepakket 
aan te kopen voor de automatisering van 
het inschrijvings-, reservatie-, annulatie-, 
en facturatieproces.
De ouders kunnen door deze toepassing 
voortaan van thuis uit inloggen,  24 uur 
op 24 ,  zeven dagen op zeven hun kind in- 
schrijven, opvangdagen annuleren,  be- 
langrijke informatie over hun kind onmid-
dellijk doorgeven enz. De facturen wor- 
den via mail verzonden en via de nieuws- 
brieven kunnen we op een zeer snelle ma- 
nier informatie bezorgen aan de ouders.  
Ouders, die thuis niet over een pc be-
schikken, blijven uiteraard de mogelijk-
heid hebben om de administratieve taken 
in de locaties en het kantoor in orde te 
brengen.
We starten in mei met  het nieuwe systeem 
voor de voorinschrijvingen van de vakan-
tiemaand juli.  Voor de ouders hebben we 
in het voorjaar een uitgebreide informa-
tieavond voorzien om grondig kennis te 
kunnen maken met het nieuwe systeem.
Schepen voor buitenschoolse kinderop-
vang.

Betty Luyten

Nieuwe openingsuren 
voor de bibliotheek vanaf 
1 januari 2014
Naar aanleiding van de eerste verjaardag 
van de bib, hebben we de openingsuren 
grondig geëvalueerd. Op basis van de be-
zoekersaantallen van het voorbije jaar en 
de voorstellen die we van de bezoekers 
kregen, hebben we nieuwe openingsuren 
opgesteld die vanaf 1 januari in werking 
zijn getreden.  Om onze dienstverlening 
nog beter te spreiden, zijn we voortaan 
niet enkel op maandagavond maar ook 
op woensdagavond open tot 20 uur! Het 
volledige overzicht van de nieuwe ope-
ningsuren vind je op de website van het 
gemeentebestuur.

Betty Luyten 
Schepen van cultuur

Lees je thuis of tijdens je verlof liever  
e-boeken,  maar koop je niet graag een 
hele collectie? Dan hebben wij binnenkort 
voor jou de oplossing want vanaf april  kan 
je e-boeken uitlenen in onze bibliotheek. 
Je betaalt 5 euro voor drie boeken. De 
boeken zijn vier weken beschikbaar. Over 
een tijdige inlevering moet je je geen zor-
gen maken, na vier weken verdwijnen de 
bestanden. Binnen de muren van de bib-
liotheek kan je onbeperkt de e-boeken 
online inkijken en lezen. De  bibliotheek 
werkt hiervoor samen met Bibnet en start 
met een mooie collectie van 150 fictie-
titels en 150 non fictietitels van overwe-
gend Vlaamse schrijvers. We brengen je 
uitvoerig op de hoogte als het project van 
start gaat.

Betty Luyten 
Schepen van cultuur
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Veiligere omgeving 
afrittencomplex 26
Omgereden verkeersborden aan de oprit 
richting Genk , een carpoolparking die 
overbezet is , aanschuiven aan de afrit ko-
mende van Genk , in de spits meer dan 900 
voertuigen per uur in beide richtingen, …..
Redenen genoeg om bij onze CD&V minis-
ter van openbare werken Hilde Crevits op 
bezoek te gaan om een veiligere omge-
ving te creëren ter hoogte van het op – en 
afrittencomplex 26. Meer dan terecht oor-
deelde zij en stelt dan ook 1 miljoen euro 
ter beschikking van de Administratie We-
gen en Verkeer van Limburg om een her-
inrichting door te voeren.

“ Grap van het jaar “
Iedereen was overtuigd van de noodzaak 
om aanpassingen aan de huidige infrastruc-
tuur door te voeren ….behalve de admini- 
stratie ruimtelijke ordening. Zij hadden 
een simpelere oplossing voor ogen ….. 

afrittencomplex 26 sluiten wegens aan-
takking op een lokale weg ! Geen overbe-
zetting meer van de populairste carpool-
parking van het land en geen gevaarlijke 
verkeerssituaties ter hoogte van de op- en 
afritten ….. Gelukkig zegevierde het ge-
zond verstand en werd een overeenkomst 
bereikt tussen beide overheidsinstanties.

Rotonde en verkeerslichten
De werkzaamheden die men dit jaar 
wil opstarten situeren zich tussen de 
Bosstraat ( thv het industrieterrein )  en de 
carpoolparking. Tussen deze twee punten 
komt een onoverrijdbare middenberm zo-
dat men enkel nog maar rechtsafslaande 
rijbewegingen kan maken. Om het ver-
keer te laten circuleren wordt een rotonde 
aangelegd op de aansluiting tussen de 
Bosstraat en de Ringlaan en ter hoogte 
van de carpoolparking zal men het verkeer 
gaan leiden met verkeerslichten.

Luc Wouters Burgemeester.



Door de diensten van de gemeente en 
OCMW te huisvesten op één locatie willen 
we de samenwerking nog verder uitbou-
wen. Ook voor onze inwoners wordt het 
eenvoudiger daar zij alle diensten onder 
één dak kunnen terugvinden en niet van 
het ene gebouw naar het andere worden 
gestuurd om documenten in orde te bren-
gen. De nieuwbouw achter het huidige 
gemeentehuis vordert vlot en zal dit voor-
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WERKEN IN UITVOERING

Werken 
Meerlestraat gestart

Menig voetganger en fietser voelde zich 
al eens van de weg gedrukt wanneer deze 
samen met een automobilist in de smalle 
Meerlestraat elkaar moesten kruisen. Door 
de verdere uitbouw van onze verzorgings-
campus met serviceflats en in de toekomst 
een nieuw rustoord zal het verkeer in de 
volgende jaren enkel maar toenemen. 
Vandaar is in november de opdracht ge-
geven aan de aannemer Sterckx om de 
weg vanaf de Kerkstraat tot de Wijngaard-
straat te verbreden. Hierdoor is het moge- 
lijk om tweerichtingsverkeer in dit gedeel-
te in te voeren zodat auto’s en vrachtwa-
gens sneller terug op het hoofdwegen-
netwerk worden aangesloten in plaats 
van door de woonstraten van de Prelaat 
Knaepenstraat en Groenstraat weg te rij-
den.
Het laatste gedeelte van de Meerlestraat 
blijft éénrichtingsverkeer met een voet-
pad dat aansluiting geeft in de Prelaat 
Knaepenstraat.

Uitbreiding 
administratief centrum
Meer samenwerken en efficiënte dienst-
verlening zijn kernbegrippen om de uit-
dagingen van de toekomst aan te gaan. 

jaar in gebruik worden genomen. Hierna 
volgen nog verbouwingswerken in het 
huidige gemeentehuis waarna het geheel 
in het najaar geopend kan worden.

Voetbalvelden KWS 
Linkhout
In onze vorige editie mocht ik de start van 
de aanleg van de nieuwe voetbalvelden 
voor KWS Linkhout aankondigen. Na het 
rooien van de bomen werden de grond-
werken uitgevoerd om de twee voetbal-
terreinen op gepast niveau in te vullen in 
de bestaande omgeving. Eind september 
werd de voetbalinfrastructuur aange-
bracht en de terreinen ingezaaid. Het be-
stuur van KWS Linkhout zal nu instaan 
voor de bouw van een nieuwe kantine en 
kleedkamers. Wij wensen hun , samen met 
de vele vrijwilligers , alvast veel succes met 
de bouwwerken !   
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Wist je dat…

Dat we 37 gouden, 24 diamanten, 

6 briljanten en zelfs 2 platina 

bruiloften vieren in 2014.

De bouwwerken voor 
onze gemeenteschool 
vorderen snel!
Iedere voorbijganger in de Geneiken-
straat kan momenteel vaststellen dat de 
bouwwerken voor onze nieuwe gemeen-
teschool super snel vorderen. De aanne-
mer is vorig jaar na het bouwverlof gestart 
met de werken en momenteel bouwt 
men reeds de tweede verdieping van het 
hoofdgebouw. De ruwbouw van de poly-
valente zaal, onze zo gegeerde turnzaal 
waarover we eindelijk voor het eerst in het 
bestaan van de school gaan beschikken, is 
reeds klaar. Hopelijk krijgen we een zach-
te winter en blijft de planning, om het 
schoolgebouw na de kerstvakantie van 
volgend schooljaar te kunnen gebruiken, 
zeker behouden. 

Betty Luyten 
Schepen van onderwijs

Jeugdhengelplas 
Schulensmeer
Regelmatige bezoekers van het Schulens-
meer hebben al kunnen vaststellen dat de 
verwilderde opslag rond de jeugdhengel-
plas werd verwijderd. Met behulp van een 
aannemer wordt nu ook nog de hengel-
plas terug uitgediept en een verbinding 
naar het Schulensmeer opengesteld. Voor 
jonge hengelaars de gedroomde locatie 
om de basis en kennis aan te leren om 
daarna de stap te zetten naar het Schu-
lensmeer ! 

Luc Wouters



 8

Meerjarenplan 
2014-2019 

Het meerjarenplan is 
het document dat aan 
de start van de be-
leidscyclus wordt op-
gemaakt voor de duur 
van de ganse be-
leidscyclus  (6  jaar). 

Beleidsdoelstellingen
Dat betekent dat  het gemeentebestuur  
uit de missie en de visie haar strategie 
heeft vertaald in beleidsdoelstellingen 
voor de zes jaren van de beleidscyclus. Het 
meerjarenplan geeft met andere woorden 
een inzicht in de wijze waarop het be-
stuur haar strategie wenst te realiseren in 
de komende 6 jaar van de beleidscyclus. 
Hiervoor worden beleidsdoelstellingen 
en actieplannen geformuleerd die inzicht 
geven in wat de organisatie wil bereiken 
en hoe ze dat gaat doen.

Onze beleidsdoelstellingen voor de ko-
mende legislatuur:
1.  Lummen is een actieve gemeente met 

een rijk vrijetijds- en verenigingsleven
2. Lummen heeft aandacht voor kinderen 

en jongeren op vlak van cultuur, vrije 
tijd en onderwijs

3. Lummen is een ondernemers- en han-
delsvriendelijke gemeente

4. Lummen is een groene gemeente waar 
het aangenaam en betaalbaar wonen is

5. Lummen garandeert de veiligheid van 
alle inwoners, zowel op als naast de 
weg, met specifi eke aandacht voor de 
zwakker weggebruiker

6. Het gemeentebestuur is goed geor-
ganiseerd en onderhoudt een goed 
contact met de burger

Belastingen blijven 
ongewijzigd
Het gemeentebestuur pakt de enorme 
fi nanciële en maatschappelijke uitdagin-
gen de komende zes jaar aan zonder de 
aanvullende personenbelastingen en de 
opcentiemen op de onroerende voorhef-
fi ng te verhogen. Deze blijven dus op het 
huidige niveau. Wel  voeren we gerichte 
besparingen door en wordt het principe 
van ‘de vervuiler betaalt’ in het afvalbeleid 
consequent doorgetrokken. Op vlak van 
personeelsbeleid volgen er géén naakte 
ontslagen. Het gemeentebestuur maakt 
met deze maatregelen ruimte vrij om de 
komende legislatuur bijna 23,5 miljoen 
euro te investeren in vooral onderwijs, 
kinderopvang, sport en verkeersveiligheid. 
Uiterst beknopt vormt dit de kern van het 
ontwerp van het meerjarenplan dat het 
college van burgemeester en schepen op 
13 januari op de gemeente-raad ter goed-
keuring bracht.

Terwijl de fi nanciële draagkracht zwaar 
wordt aangetast door de aanhoudende 
economische crisis en een loodzware 
pensioenfactuur die onvermijdelijk op 
ons afkomt, vraagt de maatschappelijke 

realiteit om een daadkrachtig lokaal be-
stuur. Terecht koestert de burger hoge ver-
wachtingen over kinderopvang, een uitge-
breid vrijetijdsaanbod op vlak van sport 
en cultuur, een tijdig onderhoud van we-
gen, stoepen en fi etspaden, kwaliteitsvol 
onderwijs, maximale verkeersveiligheid, 
proper water, een beleid op maat van jong 
en oud,…

Ook blijvende aandacht 
voor het welzijn van 
onze inwoners
Niet iedereen in onze samenleving start 
met gelijke kansen, ook de strijd tegen 
kansarmoede en de zorg voor de zwakke-
ren in onze samenleving rusten voor een 
groot deel op de schouders van het lokaal 
bestuur. Recente onderzoekscijfers die 
verwijzen naar kansarmoede en sociale 
uitsluiting in elke gemeente, illustreren de 
toekomstige uitdagingen en de groeiende 
maatschappelijke complexiteit. Ook in 
onze gemeente worden kinderen geboren 
in kansarmoede. Naast alle positieve ele-
menten verbonden met de vergrijzing 
leidt dit maatschappelijk gegeven onver-

Fietspad Meldert:  Naast diverse andere we-
genverfraaiingen zullen we ook deze legis-
lastuur in Meldert grote werken uitwerken 
om het fi etspad te realiseren.

Fietspad Thiewinkel: De fi etspaden langs de 
Thiewinkelstraat zullen deze legislatuur na 
een lange procedure hun levenslicht zien.



Aandacht voor sport in 
het meerjarenplan

Net zoals de afgelopen 
legislaturen dient het 
sportieve karakter van 
onze gemeente niet 
uit het oog te worden 
verloren. Er staan tij-
dens deze legislatuur 
twee grote projecten 
op stapel op sportief 
vlak. Als alles volgens 

planning verloopt, zal dit jaar onze ge-
meentelijke sporthal worden voorzien van 
een nieuwe sportvloer. Deze vloer is meer 
dan twintig jaar oud en vertoont heel wat 
tekenen van slijtage. Enkele jaren later 
staat de renovatie van het zwembad op 
het programma. Een grondige renovatie 
van de kuip, waterdichting en de tech-
nische installatie, dringen zich immers op. 
Beide projecten tonen aan dat onze ge-
meente de waarde van zijn sportieve infra-
structuur op peil wil houden.
Ook onze sportpromotionele activiteiten 
verdienen blijvende aandacht, dienen te 
worden aangepast aan actuele noden en 
zijn vaak gericht op doelgroepen zoals 
de senior of de G-sporter. Ook dit jaar 
werd er volop aan gewerkt. Zo behaalde 
onze gemeente de titel van “Sportelge-
meente 2013” ter beloning van het beleid 
dat wordt gevoerd op het vlak van se-
niorensport. Ook werd er een G-sportdag 
georganiseerd in onze gemeente en werd 
er bijvoorbeeld gezorgd voor een nieuwe 
motor in de lift voor personen met beper-
king het zwembad.

Wim Vangeel
Schepen van sportSchepen van sport

Wist je dat…

Er vorig jaar meer dan 170.000 

fi etsers gebruik maakten van het 

fi etspad aan het Schulens Meer ?
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mijdelijk tot zware extra uitgaven voor 
het lokaal bestuur.  Onze toelage naar het 
OCMW  blijft dan ook zeker op het zelfde 
niveau als ander jaren.  

Besparingen hebben we voornamelijk 
gezocht in de komende investeringen 
die initieel in ons meerjarenplan stonden 
ingeschreven.  Naast deze algemene 
maatregelen zal in de komende legisla-
tuur elke dienstverlening kritisch onder de 
loep genomen worden. 

Het beleid van Lummen heeft de vorige 
legislatuur reeds een gezond fi nancieel 
beleid gevoerd en zal ernaar streven om 
dit verder te zetten.  Hierdoor kunnen we 
met relatief kleine inspanningen toch veel 
bereiken voor onze inwoners zonder be-
lastingverhogingen en met een minimale 
inkrimping aan dienstverlening.

Veerle Beckers

Zaal Linkhout: Linkhout heeft dringend 
nood aan een nieuw ontmoetingscentrum.
Ook een nieuwe kinderopvanglocatie zal 
aan bod komen in Linkhout.

Foto gemeenteplein: Aandacht schenken 
aan onze handelsassen. (foto onder).

Zorg dragen voor een nette en veilige ge-
meente. (foto rechts).
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In het voorjaar ging het gemeentebestuur 
op zoek naar een nieuwe bestemming 
voor de voetbalkantine van Hawai Molem. 

Nieuwe sportaccommodatie voor Thaiboxclub 
“The Vikings”

Elke geïnteresseerde club kon een voorstel 
indienen. Uiteindelijk werd gekozen voor 
onze Thaiboxclub The Vikings.  Zij trainden 
al heel wat jaren in onze gemeentelijke 
sporthal maar waren op zoek naar een ei-
gen trainingslokaal om hun activiteiten en 
trainingen uit te kunnen breiden. Na aan-
passingswerken kon de club eind novem-
ber hun intrek nemen in het vernieuwde 
lokaal. Wij wensen de bloeiende sport-
vereniging alle succes en veel sportief 
genot toe in de Kraaibergstraat. 

Wim Vangeel
Schepen van sport

Start to MTB
Ook de volgende in de reeks van onze 
Start-to cursussen was een succes. Meer 
dan 20 deelnemers met een leeftijd van 
23 tot 65 jaar namen deel aan deze ini-
tiatiereeks. Zowel beginners als ervaren 
mountainbikers mochten de cursus als 
zeer geslaagd bestempelen. Deze initia-
tie werd georganiseerd in samenwerking 
met de sportdiensten van Herk-de-Stad en 
Halen. Kantonnale samenwerking, waarbij 
de startplaats “Het Vloot” was, bleek ook in 
deze een meerwaarde te zijn.
Daarnaast investeert onze gemeente ook 
in permanente vorming voor onze sport-
begeleiders. Dit zowel fi nancieel dankzij 
een gemeentelijk subsidiereglement, 
maar ook organisatie van vormingsmo-
menten in onze gemeente. Na de succes-
volle Bloso-cursus initiator voetbal van 
vorig jaar, zal ook dit jaar zal er opnieuw 
een cursus initiator voetbal worden geor-
ganiseerd. Ditmaal is KVV Lummen aan de 
beurt om deze tesamen met de gemeente 
Lummen in te richten.

Wim Vangeel
Schepen van sport

Wist je dat…

We op 1 januari 2014 met 14.521

Lummenaren zijn?

zijn dagelijkse job: doelgericht werken, 
onderhandelen en af en toe duidelijke taal 
spreken, wat in de politiek soms ook nodig 
is.
Voor de gemeente Lummen is hij de ver-
tegenwoordiger in de Watergroep. Deze 
maatschappij zorgt voor de drinkwater-
voorziening in onze gemeente. Ook draagt 
hij zijn steentje bij in de politieraad waar 
hij één van de vertegenwoordigers is van 
onze gemeente.
Sander is zeer gedreven in alles wat hij 
doet en zal steeds zijn uiterste best doen, 
wat regelmatig resulteert in late avonden 
weg van huis…

Claudia Agten Vriendin van Sander

Raadslid in de kijker
Sander Hoogstijns spreekt duidelijke taal!

Als nieuwkomer ont-
fermt Sander zich over 
de verschillende as-
pecten in het opnemen 
van een politiek man-
daat.  

Zo is hij de stem van de 
CD&V fractie binnen de 
gemeenteraad als frac-

tieleider. Voorafgaand aan de gemeente-
raad vindt er een fractievergadering plaats 
waar alle verkozen mandatarissen van de 
CD&V fractie (Gemeente en OCMW) samen 
met de voorzitter van CD&V Lummen het 
beleid vorm geven.  Deze functie neemt hij 
zeer ernstig en vormt een verlengstuk van 

tieleider. Voorafgaand aan de gemeente-

Wist je dat…

Er 142 kindjes geboren werden en 

96 overlijdens waren in 2013.

Wist je dat…

Kirsten Van den Eynde op 20 december 

in het huwelijk trad met Tim Geybels?
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U hebt er in de pers al heel wat kun-
nen over lezen, en ook onze gemeente 
schakelt vanaf 1 januari 2014 over op het 
systeem van “directe inning” wat betreft 
het aanrekenen van de kost van de afval-
verwerking. We zijn er van overtuigd dat 
een klare kijk op het precieze prijskaartje 
van de afvalfactuur een stimulans kan 
zijn om selectief met afval om te gaan. 
Bovendien draagt onze gemeente het 
principe “de vervuiler betaalt” hoog in het 
vaandel. De huisvuilbelasting wordt vanaf 
dit jaar vervangen door een afvalfactuur 
opgesteld door Limburg.net. Heel wat 
gemeenten kozen er echter voor om hun 
volledige afvalfactuur door te rekenen aan 
de inwoners. De gemeente Lummen koos 
voor een gemeentelijke tussenkomst van 
50 euro in uw afvalfactuur.
Afval inzamelen en verwerken kost heel 
wat geld. U krijgt echter in ruil een uit-
gebreide dienstverlening bestaande uit 
veertiendaagse of maandelijkse ophalin-
gen van restafval, PMD, groenafval, papier 
enz. Bovendien organiseert de gemeente 
nog steeds in eigen beheer onze glas- en 
ijzerophaling. Ook zult u in de toekomst 
blijvend een tegoed aan huisvuilzakken 
ontvangen. Deze tegoedzakken kunnen 
vanaf eind februari tijdens de openings-
uren worden afgehaald op het gemeente-
huis. Ook bij geboorte of adoptie van een 

Een nieuwe locatie 
voor de buitenschoolse 
opvang in Linkhout
Het Sjamajeeke in Linkhout is reeds vele 
jaren ondergebracht in twee lokalen 
achter de parochiezaal. Omdat deze loka-
len veel te klein waren voor de steeds 
groeiende vraag naar opvang, hebben we 
enkele jaren geleden units aangekocht 
om de opvangcapaciteit op deze locatie 
aanzienlijk te verhogen.

Maar zowel het gebouw als de units, 
bieden ons geen waarborg voor de toe-
komst. Het gebouw is erg verouderd, het 
voldoet niet meer aan de hedendaagse 
normen voor een kwaliteitsvolle opvang. 
Voor de units hebben we slechts een tij-
delijke bouwvergunning gekregen.
Daarom heeft het gemeentebestuur in 
oktober van vorig jaar beslist om op het 
terrein van de voormalige pastorij in de 
Kerkhofstraat een nieuwe opvanglocatie 
te bouwen in samenwerking met de so-
ciale huisvestingsmaatschappij Vooruit-
zien te Beringen. Het bouwperceel grenst 
rechtstreeks aan de speelplaats van de 
school en is hierdoor ideaal gelegen voor 
de buitenschoolse opvang.

Op deze locatie voorzien wij een nieuw-
bouw met een degelijke buitenruimte en 
een opvangcapaciteit voor100 kinderen.  
De huidige gemeentelijke speeltuin blijft 
zijn openbaar karakter behouden, maar 
wordt mee geïntegreerd in het totale 
project. Vooruitzien fungeert als bouw-
heer en zal enkele sociale koopapparte-
menten op het terrein realiseren. Als het 
administratief dossier volgens planning 
verloopt, kunnen we volgend jaar met de 
bouwwerken starten.

Betty Luyten 
Schepen voor buitenschoolse kinderopvang

Gemeente Lummen komt 50 euro tussen 
in afvalfactuur

kind of voor personen die om medische 
redenen de nood daartoe hebben, voor-
ziet onze gemeente extra huisvuilzakken.
Vanaf 1 januari 2015 zal ook ons container-
park een volwaardig Limburg.net recycla-
gepark worden. Een tweetal jaar geleden 
werd het park heringericht en thans staat 
de intercommunale al in voor de ophaling 
en verwerking van het afval in onze ge-
meente. Vanaf volgend jaar zal ook het be-
heer van het containerpark door Limburg.
net geschieden en zullen onze inwoners 
in alle Limburg.net recyclageparken in 
de omgeving terecht kunnen. Zo zal bij-
voorbeeld een inwoner van Linkhout ook 
in Halen het recyclagepark kunnen be-
zoeken. 

Luc Wouters - Burgemeester
Wim Vangeel - Schepen

Wist je dat…

Er 70 koppels hun jawoord gaven in 

het gemeentehuis?

Raadslid in de kijker
Sander Hoogstijns spreekt duidelijke taal!
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Wist je dat…

Onze gemeente HAIYAN 21-21 

ondersteunde met een gift van 

1000 euro?



Blijf op de hoogte van

CD&V Lummen !
www.lummen.cdenv.be
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JONG CD&V Lummen organiseert ideeënavond

Op zaterdagavond 14 
september organiseer-
de de jongerenafdeling 
van CD&V Lummen 
een ideeënavond in 
Thiewinkel. De avond 
was bedoeld om nog 
meer informatie te 
krijgen van jeugd-
verenigingen over wat 

er hen binnen hun vereniging, gehucht of 
in onze gemeente aanbelangt. Deze input 
kon onze afdeling in het kader van de op-
maak van een meerjarenplan en doorheen 
de komende legislatuur goed gebruiken. 
Zo gingen de Linkhoutse verenigingen 
enthousiast in op ons aanbod. Schepen 
Wim Vangeel en gemeenteraadslid Sander 
Hoogstijns zaten de avond voor. Tesamen 

rond een grote tafel, met wat drank en ver-
snaperingen, werd er tijdens anderhalf uur 
constructief gewerkt.
Er zijn nog heel wat jongeren die zich bin-
nen onze partij kandidaat stelden voor de 
gemeenteraadsverkiezingen nog steeds 

er hen binnen hun vereniging, gehucht of 

Onze jaarlijkse eetdag gaat 
door op zondag 26 januari. 
Kaarten kunnen steeds bin-
nengebracht worden bij 
een van onze mandataris-
sen. Meer info: cdenv.lum-
men@telenet.be.

politiek actief. Een tendens die enkel toe te 
juichen is, zo is immers ook de toekomst 
van onze lokale afdeling verzekerd. Voor 
meer informatie over onze jongerenafde-
ling, kan je terecht bij de voorzitter Sarah 
Demulder. Haar gegevens en deze van an-
dere mandatarissen vind je op: 
www.lummen.cdenv.be. 

Sarah Demulder 
Jongerenvoorzitter CD&V Lummen


