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Lummen is niet  de grootste gemeente.  Op vlak van inwoners scoren we iets 
hoger dan gemiddeld. Maar op gebied van kwaliteit scoren we zeer goed.  
Het is aangenaam vertoeven in Lummen. Kwaliteit van leven vinden we be-
langrijk.  Daarom is het zomerprogramma weer goed gevuld.
Het aanbod van ontspanningsmogelijkheden in eigen gemeente is  groot.  
Gaande van de klassiekers als zomerkriebels, sportkampen, speelpleinwer-
king tot prachtige wandelingen, cursussen, garageverkopen…. 
Vervelen staat niet op ons programma.
De CD&V bestuursploeg maakte al kennis met de fi etszomerzoektocht. 
Een geslaagde combinatie van fi etsen, beleven, proeven en een leuke quiz. 
Een echte aanrader. 
Geniet ervan deze zomer!

André Neskens
Voorzitter

Voorwoord

Marie-Claire is een zeer sociaal persoon. Zij heeft 
oog voor de gebeurtenissen in de maatschappij 
en in de eigen omgeving en is betrokken bij lief 
en leed van familie, vrienden en kennissen. 

Raadslid in de kijker :  Marie-Claire Serwy
Marie-Claire is direct in haar communicatie. Zij 
zal doordrijven als ze iets graag wil bereiken en 
zal niet zwijgen als ze een eigen mening heeft.
Recht door zee,  en een groot gevoel voor on-
rechtvaardigheid, al van in de schoolbanken.
Alle mogelijkheden afwegen, dat heb je als je als 
dierenriemteken Weegschaal bent.
Als je iets aan Marie-Claire vraagt, dan weet 
je steeds dat je zeker een antwoord krijgt, en 
mogelijk ook reeds een oplossing. Je mag een 
probleem aan Marie-Claire delegeren. Als zij een 
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CD&V op fietstocht

Zondag 29 mei 2016.

Vandaag gaan we in op een mooi aanbod 
van de dienst vrije tijd van de gemeente. 
De zomer zoektocht per fiets staat garant 
voor mooie plaatjes, ontspanning, plezier 
en ook een beetje quiz. Meer moet dat niet 
zijn! 
Omdat een hongerklop genadeloos kan 
toeslaan, voorzagen we ons eerst van de 
nodige calorieën met een lekker ontbijt.

De lucht was dan wel bewolkt maar onze 
gezichten straalden. De afstand van 25 
km is voor ons geen probleem en de quiz 
vragen zouden een makkie zijn. De eerste 

oplossing weet zal ze deze zeker bieden 
en anders zal ze je helpen om te zoeken 
wie hier het juiste antwoord op heeft. 
Marie-Claire houdt van muziek. Zij zingt 
graag, en is lid van verschillende zang- 
verenigingen. Klassieke muziek draagt zij 
in haar hart, maar ook de poëzie en litera-
tuur krijgt haar aandacht, de boekenwin-
kel heeft een goede klant aan haar.
Door een verkeersongeval is ze wat be-
lemmerd in haar engagementen, maar 
maakt er toch het beste van!
De babysitters van de Gezinsbond kennen 
haar al heel lang, ze is al bijna 20 jaar de 
coördinator van deze babysitdienst.
Marie-Claire is ook al jarenlang één van de 
bezielers van Wereldwinkel Lummen,  ac-
tievoeren voor een betere wereld is haar 
dada.

Marie-Claire is verbonden met de natuur, 
ook al omdat  haar echtgenoot, Norbert 
Pollaris, een melkveebedrijf heeft.  Bloe-
men en planten, in het bijzonder cactussen 
zijn in goede handen als zij hun mag ver-
zorgen.  En de boerderijpoezen, en vooral 
lapjespoezen,  zijn een stokpaardje! Ook 
koken en bakken is één van haar lievelings- 
activiteiten, het aantal versleten wafelij-
zers en pannenkoekenpannen  is niet meer  
te tellen .... Het oppassen op de kleinkin-
deren Lionel en Dolfke  is een evidentie en 
haar 3 volwassen zonen, Hans, Pieter en 
Frederik zijn haar oogappels. 

twee quiz vragen  vormden inderdaad 
geen probleem maar bij de 3de vraag was 
het al raak: veel meningen en ieder was 
overtuigd van zijn/haar groot gelijk. Is het 
nu 4,8,12 of meer?  Na enige discussie en 
pogingen om elkaar te overtuigen, bereik-
ten we toch een compromis. 

De verdere tocht bracht ons naar een aan-
tal gekende en minder gekende plaatsen in 
onze mooie gemeente. De quizvragen vor-
men een leuke afwisseling met het fiets- 
gebeuren. Kortom: ondanks de motregen 
was het echt genieten. Een aanrader!

André Neskens
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Charles Wellens krijgt een 
nieuw plein
Op 20 april organiseerde het gemeentebestuur 
een participatiemoment in “Het Oosterhof” om 
het voorontwerp van de heraanleg van het Charel 
Wellensplein en de Dorpstraat voor te stellen. Een 
60-tal inwoners grepen hierbij de kans om hun op-
merkingen en suggesties over te maken betreft het 
voorontwerp.
De adviesraden gaven ook hun advies. Het studiebu-
reau gaat nu aan de hand van de opmerkingen en 
suggesties een nieuw ontwerp maken.  
De werken zullen vermoedelijk starten in de zomer 
van 2017. Met de herinrichting wil het gemeentebe-
stuur een duwtje geven aan de handelsas van Lum-
men centrum.

Dirk Snyers
Schepen van Lokale Economie
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Onze buitenschoolse 
kinderopvang  
‘t Sjamajeeke in cijfers :
Wist je dat in 2015:
• 770 schoolgaande kinderen van 497 ge-

zinnen werden opgevangen in  6 locaties?
• 56% van het totaal aantal kinderen van 

de Lummense basisscholen naar de BKO 
kwam?

• de kinderen 125.380 uren verbleven in 
onze opvanglocaties? 

• 36 enthousiaste dames in de dienst 
buitenschoolse kinderopvang werkten 
voor de uitbating van de locaties?

• onze locaties 237 dagen open waren?

Zomerkoopjes in de 
bibliotheek !
In onze bibliotheek hebben we in de vorige 
maanden vele boeken afgevoerd om de 
collectie te vernieuwen en hedendaags te 
houden.
Op zaterdag 25 juni om 10 uur starten 
we met de verkoop van de afgevoerde 
boeken in de polyvalente ruimte van de 
bibliotheek. Heel wat tijdschriften, boeken 
voor de jeugd en volwassenen kan je te-
gen de voordelige prijs van 1 euro voor 3 
stuks aankopen. 
De boekenverkoop loopt nog tot en met 
eind augustus. Kom zeker eens een kijkje 
nemen.

Betty Luyten
Schepen voor bibliotheekSchepen voor bibliotheek

Wist je dat…

Vorig jaar 680 leerlingen lessen 

volgden in onze Academie voor Mu-

ziek, Woord en Dans in de Kunstberg ?

De bouwwerken verlopen op schema
nior Assist houdt er rekening mee dat het 
gebouw in januari 2017 in gebruik kan 
worden genomen.

Linkhout
Begin mei zijn de bouwwerken gestart op 
het voormalig terrein van de oude pastorij 
in de Kerkhofstraat. Samen met de cvba 
Vooruitzien uit Beringen realiseren we een 
nieuwe locatie voor de buitenschoolse 
kinderopvang en 6 sociale koopapparte-
menten op de verdiepingen. Deze werken 
worden in mei 2017 afgerond.

We kijken er alvast naar uit om volgend 
jaar beide nieuwe locaties in gebruik te 
kunnen nemen!

Betty Luyten
Schepen voor buitenschoolse kinderopvang.

In het voorjaar zijn de aannemers gestart 
met de bouwwerken voor onze nieuwe 
locaties van de buitenschoolse kin-
deropvang.

Meldert
Begin maart is de aannemer in Meldert 
gestart met de bouwwerken voor een 
nieuwe locatie voor de buitenschoolse 
kinderopvang en de jeugdlokalen voor de 
Chiro.

Als de werken volgens de planning ver-
lopen, verhuizen we volgend jaar in de 
paasvakantie naar de nieuwbouw. De ver-
huis van de Chiro is enkele maanden later 
gepland.
Ook de bouwwerken van het woonzorg-
centrum vorderen snel. De uitbater Se-



Regelmatig rees de vraag naar het aanpak-
ken en de heraanleg van de binnentuin 
van het ontmoetingscentrum Oosterhof.  
Deze binnentuin werd dit voorjaar dan 
ook volledig vernieuwd.  De dolomiet, 
de bamboe en de stenen zuilen werden 
vervangen door onderhoudsvriendelijke 
materialen en de tuin werd met groenele-
menten aangekleed.
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Binnentuin Oosterhof vernieuwd
Dankzij de inspanningen van onze ge-
meentelijke diensten is de binnentuin 
aldus een afgewerkt verlengstuk van het 
zalencomplex geworden.  Een mooie 
plaats voor onze gemeentelijke acti-
viteiten of voor uw receptie, barbecue of 
springkasteel… 

Wim Vangeel
Schepen van leefmilieu

Kindergemeenteraad kiest nieuwe speeltoestellen

Kinderen moeten in de eigen buurt de 
ruimte hebben om veilig en in alle vrij-
heid te kunnen spelen. Vandaar onze ex-
tra aandacht naar het goed onderhouden 
van onze bestaande speeltuinen en regel-
matig investeren in nieuwe speeltoestel-
len.
Dit jaar was het de beurt aan onze centrale 
speeltuin , gelegen aan ons sportcomplex 
Vijfsprong , om deze opnieuw op te waar-
deren met nieuwe speeltoestellen.
Kinderen een stem geven en laten partici-
peren aan het beleid is een veel gehoorde 
slogan maar wordt in onze gemeente ook 
een invulling aan gegeven. Bij de keuze 

van nieuwe speeltoestellen kan je toch 
niet beter te rade gaan dan bij de echte 
experts : onze kinderen ! 
Onze kindergemeenteraad ging aan de 
slag met verschillende voorstellen en 
kwam tot een democratische keuze voor 
een nieuw kleuterdorp bestaande uit een 
speelschip, combinatietoestel en peuter-
schommel, een dolfijnen plateauwip, een 
glijbaan en een rekstok.
Tijdens de nationale buitenspeeldag in 
april was er heel wat activiteit op ons 
sportcomplex Vijfsprong. Het ideale mo-

ment om met een knappe speech van 
kinderschepen Daan Poels de nieuwe 
toestellen officieel te laten inhuldigen zo-
dat de 300 aanwezige kinderen de speel-
toestellen meteen konden uittesten. 
Aan het enthousiasme te horen zal dit een 
ideale plek zijn om de kinderen te laten 
genieten van een zomer vol speelplezier.

Enjoy !

Luc Wouters
Burgemeester
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Zoals geweten plant de gemeente Lum-
men volgend jaar een grondige renovatie 
van het gemeentelijk zwembad in sport-
complex Vijfsprong. 
Alles wat betreft de energiebesparende 
technieken en maatregelen zal worden 
gecoördineerd door Infrax in het kader 
van een ESCO-project.   Studiebureau 
Technum werd aangeduid voor het op-
maken van het bouwkundig ontwerp.
De Vlaamse Overheid lanceerde boven-
dien een projectoproep voor fi nanciële 

Duurzame renovatie gemeentelijk zwembad
steun bij renovatie van publieke zwem-
baden.   Aangezien het Lummense zwem-
bad hoog scoorde op toekenningscriteria 
als nood aan investering, duurzaamheid 
en verzorgingsgebied werd begin dit jaar 
een subsidie toegekend van 566 041 euro. 

De focus van de werken ligt op een duur-
zame herstelling van het bestaande bad.  
De prioriteiten zijn daarbij een renovatie 
van de technische installatie, het installe-
ren van een nieuwe badkuip en het plaat-

sen van een automatisch toegangscon-
trolesysteem.  De werken zullen volgens 
de huidige planning in juli 2017 van start 
gaan. 

Zodoende is de toekomst van het ge-
meentelijk zwembad verzekerd voor onze 
Lummense sportievelingen en de Lum-
mense scholen!

Wim Vangeel
Schepen van sport

Wist je dat...

Wim Vangeel, onze schepen van 

sport, leefmilieu en ontwikkelingssa-

menwerking in de maand mei in het 

huwelijksbootje gestapt is met zijn 

grote liefde Carolien.

We wensen hen beide veel geluk toe.
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Verwarmingstoelage voor aardgas of elektriciteit
Voor mensen die geen beroep kunnen 
doen op een tussenkomst uit het stooko-
liefonds omdat ze verwarmen met aardgas 
of elektriciteit kan het OCMW in 2016 een 
toelage betalen.  De toelage bedraagt op 
jaarbasis maximaal 100 euro.

Net zoals voor tussenkomsten uit het 
stookoliefonds moet je aan een aantal 
voorwaarden voldoen.

De tussenkomst heeft betrekking op 
niet betaalde facturen van 01/01/16 tot 
31/12/16 en deze wordt rechtstreeks uit-
betaald aan de energieleverancier.  Enkel 
personen in volgende situaties kunnen 
een aanvraag indienen bij het OCMW:

- Categorie 1:  de gerechtigden op een ver-

hoogde tegemoetkoming van de ziekte- 
en invaliditeitsuitkering;

- Categorie 2: gezinnen met een laag 
inkomen.   Het jaarlijks belastbaar inkomen 
van het huishouden is lager of gelijk aan 
17.083,39 euro verhoogd met 3.162,60 per 
persoon ten laste;

- Categorie 3: mensen die in collectieve 
schuldenregeling of schuldbemiddeling 
zitten en waar het OCMW heeft vast-
gesteld dat zij niet in staat zijn om de ver-
warmingsfactuur te betalen.
Mensen die denken recht te hebben op 
deze toelage kunnen een aanvraag indie-
nen op de sociale dienst van het OCMW.  
Om te kunnen nagaan of je in aanmerking 
komt dien je volgende documenten mee 

te brengen:  identiteitskaart, onbetaalde 
factuur, laatst ontvangen belastings-
aanslag, voor categorie 3 een kopie van 
beschikking van toelaatbaarheid of attest 
van de schuldbemiddelaar.

Kristof Mols
Bijzonder Comité Sociale Dienst

Waar een WIJ is, is een weg

Meer nog dan een politieke partij, is CD&V 
een beweging van geëngageerde mensen.  
Via rechtstreekse dialoog schrijf je als lid 
mee aan ons verhaal.  Onze leden maken 
CD&V uniek.

Als lid wil je jouw visie op mens en sa-
menleving vertaald zien in politieke ac-
tiviteiten.  Jouw lidmaatschap geeft je een 

stem waar we graag naar luisteren.  Maak 
kennis met CD&V!  Als nieuw lid geniet je 
het eerste jaar van het voordeeltarief van 
E 6,00.  ALLES BEGINT BIJ JOU!

Volg het mee.
• Als CD&V-lid ontvang je maandelijks het 

ledenblad Ampersand en de wekelijkse 
nieuwsbrief.

• Je ontvangt als eerste nieuws over poli-
tieke actualiteit.

• Extra informatie en duiding via het 
ledenportaal.

• Korting op het tijdschrijft CDR met tal 
van interne en externe opiniebijdragen.

Maak het mee.

• Jij bepaalt mee de toekomst.  Als lid heb 
je stemrecht tijdens provinciale en na-
tionale CD&V-congressen en heb je een 
stem bij de interne voorzitters- en be-
stuursverkie-zingen.

• Exclusieve uitnodigingen voor ledenacti-
viteiten waar ontmoeting en dialoog 
centraal staan.  Zo ben jij onze vinger aan 
de pols.

• Extra activiteitenaanbod via JONGCD&V, 
Vrouw & Maatschappij en CD&V Se-
nioren.

Nog niet overtuigd?  
Graag brengen wij jou een bezoek. Je 
kan steeds een beroep doen op onze 
verkozenen en bestuursleden.
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Nieuw woonproject geeft vorm aan ons kernversterkend beleid in Lummen
Een verdichting van de woongelegenheid 
in ons centrum en de ontwikkeling van 
aangename , groene publieke plaatsen 
moet leiden tot een bruisend centrum en 
een gunstige omgeving voor handelaars.

Met dit in ons achterhoofd zijn wij de 
voorbije jaren aan de slag gegaan en met 
resultaat ! Tussen ons marktplein en de 
Vandermarckestraat is residentie Lummi-
na volledig afgewerkt en ondertussen de 
thuis geworden van 27 gezinnen. Een ge-
slaagd project met een unieke architec-
tuur, veel open ruimte en mooie terrassen.

Maar de ontwikkeling van ons centrum 
loopt verder : op 20 mei werd tussen de 
Dorpstraat en de Huzarenstraat het nieu-

we woonproject Lumase voorgesteld. Het 
omvat 39 appartementen verdeeld over 
twee moderne wooneenheden die opge-
bouwd zijn rond een nieuwe , rustig gele-
gen groene tuin. De toekomstige bewo- 
ners kunnen via de voetgangersverbin-
ding langsheen ons nieuw administratief 
centrum te voet naar de winkel of de kin-
deren met de fiets naar school.
Dit project zal opnieuw  bijdragen aan de 
gestarte rehabilitatie van ons centrum.

Charles Wellensplein opwaarderen

Deze positieve spiraal willen wij verder 
ondersteunen door ook als gemeentebe-
stuur te investeren in een aantrekkelij-
ke publieke ruimte. In overleg met onze 

adviesraden en buurtbewoners worden 
plannen gemaakt om ons Charles Wellens-
plein op te waarderen. Doelstelling is 
dat dit een groene ruimte blijft maar wel 
gezelligheid uitstraalt en een ontmoe-
tingsplaats  wordt met zitbanken  voor de 
buurtbewoners.  

Op deze manier willen wij verder werken 
aan een centrum waar het fijn en gezel-
lig om wonen is voor jong en oud , ruimte 
bieden aan ondernemende handelaars en 
kansen geven om activiteiten te organi-
seren zodat onze gemeente klaar is voor 
de toekomst.

Luc Wouters
Burgemeester
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Lummen kermis wordt groter en langer.

De halfoogstkermis wordt dit jaar uit-
gebreid in de richting van Dorpstraat - 
Dr.Vanderhoeydonckstraat vanaf de bloe-
menzaak tot aan de verkeerslichten.

Lummen Kermis XL
Onze gemeentelijke balspeeltuin en sport-
academie op woensdag worden vanaf 
volgend schooljaar omgedoopt tot Multi-
move.  Multimove is een concept rond be-
wegingsvaardigheden, erkend door Sport 
Vlaanderen (het vroegere Bloso).  Al onze 
lesgevers krijgen eveneens een gekwalifi-
ceerde opleiding van Sport Vlaanderen.

Kinderen zullen kunnen proeven van een 
uitgebreid bewegingsaanbod, zonder zich 
te moeten vastpinnen op één bepaalde 
sporttak.   Zo kunnen ze zelf gewaar-
worden welke sporttak hen het best ligt.

Zowel op zondagvoormiddag als op 
woensdagnamiddag zal er Multimove 
plaatsvinden in het gemeentelijk sport-
complex “De Vijfsprong”.   Meer informatie 
kan worden bekomen op de gemeentel-
ijke sportdienst en algemene informatie 
op www.multimove.be

Wim Vangeel
Schepen van sport

Multimove in Lummen !
Het is de bedoeling om een gedeelte van 
de attracties die vroeger op de weide te-
genover het oude postgebouw stonden 
een nieuwe plaats te geven.

Dirk Snyers
Schepen van Kermissen



 11

Zomerzoektocht
Heb jij deze zomer zin om te speuren? Doe 
dan de Lummense zomerzoektocht die je 
op een ontspannende manier laat kennis 
maken met een stukje van onze gemeente.
Het parcours van de tocht is zo ‘n 25 kilo-
meter lang en brengt je met de fiets langs 
stopplaatsen waar je leuke foto vragen,  
doe-vragen en spelletjes moet oplossen.
Doe je mee aan de zoektocht maak je kans 
op een leuke prijs.

Je kan de formulieren gratis downloaden 
op de site van de gemeente Lummen of 
deze verkrijgen in de bibliotheek, de Uit-
balie en het sportcomplex voor 2 euro.

Dirk Snyers
Schepen van Toerisme

CD&V Lummen in actie
bedankt 

dat je erbij was !
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Blijf op de hoogte van CD&V Lummen !
www.lummen.cdenv.be

          Volg ons op facebook: CD&VLummen

Vrouw & Maatschappij 
afdeling Lummen 
leert u EHBO

Geen zomer zonder Lummense Zomer-
kriebels, ook dit jaar zal het centrum weer 
bruisen op 26 juni 2016.
Het nieuw concept bleek een voltreffer te 
zijn en ook dit jaar gaan we zo verder.
Geen groot podium, enkel grootse arties-
ten.

Het programma ziet er als volgt uit:
- 13 u Winnaars van de playback wedstrijd  

van de wegwijzer:  K3 en Katy Perry
- 13u30 Stedelijke academie voor woord 

en dans

Zomerkriebels
- 14u  Ballet en dansgroep Harlekijn
- 14u45 Pop en rockatelier
- 15u30 Belle Perez
- 16u Ladiescover
- 20u Cleymans en Vangeel 

Lummense verenigingen verkopen hapjes 
en drankjes.
Verder zal er in de Dorpstraat ook een 
rommelmarkt  plaatsvinden.

Dirk Snyers
Schepen van Feestelijkheden

Iedereen kan Eerste Hulp leren.  Soms ben 
je de enige aanwezige persoon bij een 
ongeluk. 
Is het geen geruststellend idee als je dan 
weet hoe te handelen?  
Vrouw en Maatschappij afdeling Lummen 
organiseert daarom in het najaar een cur-
sus EHBO i.s.m. het Rode Kruis.
In deze cursus willen we specifiek ingaan 
op eerste hulp bij baby’s en kinderen.
De datum voor deze cursus ligt op dit mo-
ment echter nog niet vast, dus hou zeker 
onze facebook pagina en website in het 
oog voor meer informatie hierover.
Ben je nu al zeker dat je wil deelnemen 
of wens je persoonlijk op de hoogte te 
worden gehouden? 
Stuur ons nu al een mailtje zodat we je 
zeker de nodige informatie kunnen sturen.
e-mail:   cdenv.lummen@telenet.be


