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Woord van de voorzitter
Met het groot verlof in het vooruitzicht, heeft de nieuwe bestuursploeg haar 
eerste halfjaar achter de kiezen en is de spits eraf gebeten.  Tijdens de ge-
meenteraadsverkiezingen van 14 oktober hebben wij een mooi resultaat 
behaald.  En daar zijn wij trots op!  Daarvoor willen we u via deze weg nog 
eens van harte bedanken!
Er zitten heel wat jonge en nieuwe mensen in de bestuursploeg van CD&V 
Lummen.  Wist u dat wij met Wim Vangeel de jongste schepen van heel Lim-
burg hebben? 
Omdat CD&V staat voor de “Conversation Party” stellen we in deze Leven in 

Lummen al onze mandatarissen voor.  Zo weet u steeds bij wie u terecht kan.  Want we weten 
graag wat u belangrijk vindt.  Aarzel dus niet om met ons contact op te nemen.  Ook via Face-
book kan u met ons in dialoog gaan.
In deze Leven in Lummen vertellen we niet alleen waar we ons mee bezig houden, maar gun-
nen we u ook een blik achter de schermen in “Een dag uit het leven van onze burgemeester” 
en “Raadslid in de kijker”.
Namens de hele bestuursploeg wens ik u veel leesplezier en een deugddoende vakantie.

Inge Compen
Voorzitter CD&V Lummen

Vanuit de vaststelling dat 
er bij veel gezinnen in 
Lummen vaak geldmid-
delen ontbreken om bij-
voorbeeld lidgelden van 
sportclubs, kostprijzen van 
jeugdkampen , zwemko-
sten, schooluitstappen, enz. 
te betalen is er binnen de 

sociale dienst van Lummen een budget voor-
zien om tussen te komen in deze kosten. De 
kinderen mogen uiteraard niet het slachtoffer 
worden van de moeilijke situatie waarin som-

mige gezinnen zich bevinden.
De aanvragen van deze tussenkomsten 
worden individueel bekeken. 
Afhankelijk van het inkomen van het gezin 
op jaarbasis gelijk of minder dan het sociaal 
vitaal minimum of 20% hoger dan het sociaal 
vitaal minimum zijn deze kosten volledig of 
gedeeltelijk betaald. Voor meer informatie ge-
lieve zich te wenden tot de sociale dienst van 
het ocmw. 

Kristof Mols 
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst
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worden van de moeilijke situatie waarin som-

Wist je dat…
Gemeenteraadslid Kirsten Van den 

Eynde de fi ere mama werd van een 

fl inke zoon Mette?

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

Wist je dat…
Bestuurslid Maarten Vannoppen de 

trotse papa werd van kleine kapoen 

Louis?
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Lummen keurt 
gemeentelijk 
klimaatplan goed!

Op de gemeente-
raad van 18 maart 
jongstleden werd 
het gemeentelijk 
klimaatplan goed-

gekeurd.
In oktober 2011 ondertekende de ge-
meente Lummen het zogenaamde ‘Con-
venant of Mayors’. In dat kader enga-
geerde de gemeente Lummen zich, net 
als alle andere Limburgse gemeenten, 
om tegen 2020 op haar grondgebied 
meer dan 20% CO2 te besparen. Daarom 
heeft de gemeente Lummen een kli-
maatplan opgesteld.
De gemeente zette al heel wat stap-
pen in haar klimaatbeleid, zoals onder 
meer de plaatsing van zonnepanelen 
op ons gemeentelijk sportcomplex “De 
Vijfsprong” en deze inspanningen zullen 
dan ook worden verdergezet. In het plan 
werden genomen acties sinds 2008, ge-
plande acties op korte termijn en zaken 
waarvan het duidelijk is dat we deze de 
komende jaren gaan ondernemen, op-
genomen.
Samen met de ondersteuning van de 
provincie Limburg en tezamen met ie-
dere Lummenaar zullen we de komende 
jaren trachten de vooropgestelde doel-
stellingen te bereiken en te werken aan 
een klimaatvriendelijke gemeente.

Wim Vangeel
Schepen van leefmilieu

Ook deze legislatuur 
wil CD&V Lummen 
blijven investeren 
om elke Lummenaar 
maximaal te kunnen 
laten deelnemen aan 
sportactiviteiten en 
te kunnen laten ge-
nieten van de uit-

gebreide sportaccommodatie in onze 
gemeente. We trachten daarbij ook aan-
dacht te besteden aan elke leeftijdscate-
gorie.
Zo hebben onze Lummense kinderen 
ook dit voorjaar kunnen genieten van 
de talrijke activiteiten georganiseerd 
door onze Lummense sportdienst. We 
merken dat onze sportkampen in de 
vakantiemaanden een enorm succes 

Sporten en bewegen in Lummen: 
voor ieder wat wils…

blijven. We hebben als gemeente een 
lange traditie op dat vlak en die ervaring 
wordt nog steeds geapprecieerd.
Eveneens organiseert de gemeente 
ook dit jaar in het najaar een senior-
sportiefweek waar de 55-plusser ten 
volle kan proeven van het sportaan-
bod in onze gemeente. Elke 55-plusser 
ontvangt in dat kader ook een sportel-
pocket in de bus waarin alle sportieve- 
of bewegingsactiviteiten voor de doel-
groep worden opgesomd. U zal merken 
dat er wekelijks een hele waaier aan 
activiteiten plaatsvindt, georganiseerd 
door de gemeente of door onze lokale 
verenigingen.

Wim Vangeel
Schepen van sport
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provincie Limburg en tezamen met ie-
dere Lummenaar zullen we de komende 
jaren trachten de vooropgestelde doel-
stellingen te bereiken en te werken aan 

Wist je dat…
De gemeente Lummen dit jaar op-

nieuw streeft naar het behalen van 

de Bloso-titel van Sportelgemeente 

en hiervoor allerlei initiatieven onder-

neemt?

Wist je dat…
Er dit jaar in onze gemeente  47 

gouden, 21 diamanten,  4 briljanten 

en zelfs 2 platina bruiloften gevierd 

worden?
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Een dag uit het leven van onze burgemeester: 
maandag 10 juni 2013

7u15: De wekker loopt af om de werk-
week te beginnen. 

8u30 – 10u30: De voetbalcompetitie ligt 
wel stil maar aan de conditie moet ver-
der gewerkt worden. 

10u30 – 11u00: Ondertekenen van de 
uitgaande briefwisseling.

11u00: Bespreking met architect en 
bouwheer van een stedenbouwkundig 
dossier.

12u00 – 13u00: Mag ik mee aanschuiven 
aan de tafel van de zorgzame mama.

13u00 – 13u45:  Het College van Burge-
meester en Schepenen vergadert elke 
week op dinsdagnamiddag.  De dos-
siers worden door de administratie 
voorbereid zodat wij deze tijdig kunnen 
inkijken.

14u00 – 16u00: Samenkomst met het be-
heerscomité van Wonen West Limburg: 
een samenwerkingsverband tussen de 
gemeente Lummen, Halen en Herk-de-
Stad dat zich focust op alle aspecten van 
het woonbeleid.
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16u30 – 17u15: Tweede stedenbouwkun-
dig overleg van de dag.

17u15 – 18u15:   Verder doornemen van 
de dossiers met  mijn collega schepenen.

18u15 – 19u00: Even genieten van het 
mooie weer en het avondeten op ons 
terras.

19u00 – 20u00: Bureauvergadering van 
CD&V Lummen wat je kan vergelijken 
met een directiecomité in een organi-
satie of bedrijf.  Het Bureau is verant-
woordelijk voor de dagelijkse leiding 
van onze partij.

20u00 – 22u30: Tijdens 
onze fractievergadering 
komen we  met onze ver- 
kozen raadsleden van ge-
meente en OCMW maan-
delijks samen om ons be-
leid vorm te geven.

22u30 – 23u30: Nog snel 
wat mails beantwoorden 
ter afsluiting van de dag.

00u00:  Slaapwel!
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Op 7 juli 2006 sloeg het noodlot in Meldert 
toe. De restauratiewerken van de kerk 
waren nog maar enkele dagen opgestart, 
toen de kerktoren tijdens de middag in-
stortte. Het mag een klein wonder heten 
dat er geen gewonden of zelfs erger vielen 
want de ravage was enorm.

Na een uitgebreid technisch onderzoek 
werd beslist om de toren terug op te bou-
wen. De start van een lange administra-
tieve procedure. De Sint-Willibrorduskerk 
is niet alleen een beeldbepalend gebouw 
in onze deelgemeente Meldert maar is ook  
door Vlaanderen geklasseerd als beschermd 
monument. Door dit statuut bepalen zij 
dan wel de uitvoeringswijze maar staat 
dan ook tegenover dat de werken voor  80 
% worden gesubsidieerd.
In juni 2011 verschenen de eerste werk-
lieden rond het gebouw, echter nog niet 
met het groot materieel. Gewapend met 
schop , truweel en borstel werd een ar-
cheologisch onderzoek uitgevoerd. De 
resultaten hiervan geven ons een goed 
inzicht op de bouwgeschiedenis van 
de kerk. En zoals verwacht werden ver-
schillende graven blootgelegd van het 
vroegere kerkhof rond de kerk. Nadat de 
site door de cel archeologie werd vrijge-
geven kon de aannemer met het echte 
werk beginnen. In november 2011 werd 
dit ook zichtbaar met de plaatsing van het 
stalen geraamte van de nieuwe toren. Het 
monteren van de torenspits en kerkhaan 
in februari 2012 gaf pas echt vorm aan 
de toren bekleed met metalen panelen. 

Sint-Willibrorduskerk plechtig geopendSportacademie 
voor al onze lagere 
schoolkinderen!
15 jaar geleden is de sportacademie ont-
staan door jeugdsportcontract. Dit is een 
samenwerkingsverband tussen de ge-
meentelijke sportdiensten, sportclubs en 
scholen. De sportacademie wil kinderen 
tussen 6 en 12 jaar laten proeven van 
een ruim sport- en bewegingsaanbod. 
Het competitieve element wordt zoveel 
mogelijk uitgesloten.
Hiervoor werden subsidies verkregen van 
de overheid door minister van sport Johan 
Sauwens en konden de kinderen acht jaar 
lang gratis deelnemen aan de sportacti-
viteiten. Nadien werden de subsidies afge-
schaft en hebben ze in Lummen besloten 
de sportacademie toch verder te zetten 
aan de prijs van e 1,50 per deelname. De 
sportacademie gaat door in de scholen 
van De wegwijzer in het centrum, ’t Klin-
kertje in Linkhout, Domino in Genenbos 
en Meldert.   
De kinderen van BULO, De Zonnebloem 
en de Windmolenschool komen naar de 
gemeentelijke sporthal Vijfsprong.
Er zijn 140 ingeschreven kinderen die ie-
dere week hele leuke sportactiviteiten 
doen bij Dave Quintens en een aantal an-
dere externe lesgevers.

Veerle Verboven
Gemeenteraadslid

In het begin nog vreemd maar als we nu 
mogen verdergaan op de reacties zijn de 
parochianen in Meldert tevreden over het 
resultaat. Na het beëindigen van de res-
tauratiewerken in de kerk , werd door inzet 
van de leden van de kerkraad en de talrijke 
vrijwilligers het interieur netjes opgepoetst.  
Chapeau daarvoor ! Maar ook proficiat 
voor onze medewerkers van de gemeente 
voor de geslaagde buitenaanleg rond de 
kerk waar ook het vernieuwde monument 
ter eerbied van de gesneuvelde en oud-
strijders een mooie plaats kreeg. 
Op gepaste wijze werd de kerk op 1 mei 
opnieuw ingehuldigd. Onder leiding van 
de fanfare was er een mooie optocht naar 
de kerk waar de deken de eerste kerk-
dienst mocht leiden. Wij wensen dan ook 
dat de Sint-Willibrorduskerk voor de vele 
inwoners van de parochie Meldert een 
thuishaven mag zijn , een plek voor de ver-
zorging van het religieuze leven , maar ook 
een plaats waar je ongestoord even tot 
rust of inkeer kan komen.
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CD&V minister Hilde Crevits maakt 2.57 miljoen euro 
vrij voor aanleg van fietspaden in Meldert

Vakantieopvang 
in de buitenschoolse 
kinderopvang

Binnen enkele dagen sluiten de scholen 
hun deuren en start de zomervakantie.  
Onze buitenschoolse kinderopvang 
daarentegen blijft ook in juli en augus-
tus open voor alle schoolgaande kin-
deren. 
Vele ouders maken reeds jaren gebruik 
van deze opvangmogelijkheid. Vorig 
jaar zijn er in de zomervakantie maar 
liefst 3 082 kinderen aanwezig geweest 
in twee centrale opvanglocaties.
Om voortdurend aan de grote vraag 
voor opvang te kunnen voldoen, ge-
bruiken we steeds de grootste loca-
ties voor de grote vakantie. Naast het 
Sjamajeeke van het centrum, openen we 
daarom vanaf 1 juli ook de splinternieu-
we opvanglocatie in Genenbos voor de 
vakantieopvang.
 De begeleidsters treffen in beide loca-
ties alle voorbereidingen om dagelijks  
een 120-tal kinderen op te vangen. Spel-
letjes, knutselwerkjes, uitstapjes, alles 
wordt zorgvuldig voorbereid om de kin-
deren een toffe vakantie te bezorgen. En 
dat wens ik jullie ook toe, een zonnige, 
zalige en deugddoende vakantie.
Schepen Betty Luyten

Hiermee ondersteunt  de minister onze 
ambitie om naast de gewestweg N725 
tussen Lummen en Meldert veilige fiets-
paden aan te leggen.
In een eerste fase worden er fietspaden 
aangelegd in en rond het centrum van 
Meldert.  Dit project, over een lengte 
van 2.4 km, strekt zich uit tussen de Gee-
neinde – en Mellaerstraat.
Buiten het centrum van Meldert zullen 
de fietspaden vrijliggend zijn, geschei-
den van de rijweg door een berm, met 
een breedte van 1,75 m.  Binnen de cen-
trumzone gaat het om verhoogd aan-
liggende fietspaden, 1,75 m breed in 
combinatie met voetpaden.  

Ter hoogte van de kruising met de Zwarte  
Beek is de bouw van twee nieuwe fiets- 
bruggen gepland.  Aan het Ontmoetings- 
centrum ‘Kalen Dries’ en ter hoogte van 
de Mellaerstraat worden middengelei-
ders aangelegd om de veiligheid van alle 
weggebruikers nog te verhogen. 
Vrije basisschool Domino
Daarnaast is de herinrichting van de 
schoolomgeving Vrije Basisschool Do-
mino gepland. De Schoolstraat wordt 
volledig heringericht als veiliger school-
omgeving met een zone 30, een voet- 
en fietserszone van 3 m breedte en ver-
hoogde plateaus op de kruispunten met 
de Processieweg en de Sparrenweg en 
tenslotte ook nog een kiss&ride-zone.
De nieuwe fietspaden en schoolomge-
ving moeten er voor zorgen dat onze 
kinderen op een veilige manier met de 
fiets naar school kunnen rijden.  Vandaar 
dat het dossier niet enkel door de ge-
meenteraad werd opgevolgd maar ook 
door onze kindergemeenteraad.

Luc Wouters
Burgemeester
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Sarah Demulder, 23 jaar
“Je bent jong en je 
wilt wat!” wordt dik-
wijls gezegd.
In deze uitspraak kan 
ik mij best wel vinden.
Ik was heel jong, on-
geveer 12 jaar, toen 
ik mijn eerste stapjes 

deed in de kindergemeenteraad.
Nu, 11 jaar later en op een nog steeds 
jonge leeftijd van 23 jaar, wil ik mij ver-
der engageren binnen CD&V Lummen.
Wat ik wil, is mij inzetten voor iets en/of 
iemand en er ook voor gaan. Als kleuter-
juf weet ik dat stilzitten en alleen toekij-
ken naar kleuters niet gaat. Daarom wil 
ik ook binnen de CD&V steeds verder-
gaan en iets betekenen voor anderen, 
inclusief de jongeren hierbij natuurlijk. 
Ook in mijn vrije tijd zit ik 
niet stil, maar volg ik nog 
een bijkomende studie 
Vlaamse Gebarentaal en 
help ik in de vakanties 
kleutersportkampen or-
ganiseren. Kortom, ik wil 
me inzetten als jongeren-
voorzitster binnen CD&V 
Lummen!

Wist je dat…
De gemeente Lummen ook dit jaar 

samenwerkt met de sociale tewerk-

stellingsorganisatie “De Winning”, een 

initiatief van de Broeders van Liefde, 

voor het groenonderhoud in onze 

gemeente?

Het bouwproject voor 
de nieuwe gemeen-
teschool in Geneiken 
komt op kruissnel-
heid! Het huidige 
schoolgebouw aan 
de Geneikenstraat 
wordt in de tweede 

week van juli gesloopt en na het bouw-
verlof start de aannemer met de bouw 
van onze nieuwe school.
Het nieuwe schoolgebouw heeft naast 
zes klaslokalen, ook lokalen voor gods-
dienst, zedenleer, technieken, compu-
terlessen, EHBO, personeelslokalen en 
kantoren voor de directie en de admini-
stratie. Alle klaslokalen worden uitgerust 
met smartboards en computers. Onze 
school  zal voortaan over een eigen 
turnzaal beschikken die ook als polyva-
lente ruimte kan gebruikt worden. Het 
gebouw is toegankelijk voor iedereen. 
Voor het waterbeheer, de verlichting, ver-
luchting en verwarming worden duur-
zame en energiezuinige technieken ge-
bruikt. De speelplaats en de buitenaan-
leg worden ook volledig vernieuwd.

Tijdens de bouwwerken worden vijf 
klassen tijdelijk ondergebracht in con-
tainerklassen op een perceel in de Tuin-
straat. In de zomervakantie maken we 
het terrein gebruiksklaar, worden de 
prefabunits geplaatst en ingericht opdat 
onze leerlingen en leerkrachten vanaf 2 
september deze locatie als een volwaar-
dige school kunnen gebruiken voor de 
duurtijd van de bouwwerken.
De totale kostprijs van het bouwproject 
is geraamd op 3,2 miljoen euro, waarvan 
2,2 miljoen euro wordt betoelaagd door 
de Vlaamse overheid.

Schepen van onderwijs
Betty Luyten

Bouwwerken starten voor de nieuwe 
gemeenteschool in Geneiken
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Streven naar een 
gemeente zonder 
zwerfvuil

Ook dit voorjaar vond 
in de maand maart 

de actie Straat.net in onze gemeente 
plaats. Heel wat scholen, verenigingen 
en particulieren namen deel aan deze 
actie. We willen hen allen danken voor 
hun inzet want voor het eerst in jaren 
werden alle Lummense wegen geruimd. 
Maar liefst 2.200 kg werd er dit jaar 
opgehaald.
De gemeente Lummen onderneemt 
ook op andere ogenblikken actie tegen 
zwerfvuil. Zo is er één gemeentearbei-
der voltijds in dienst om de Lummense 
wegen en vuilbakken proper te houden. 
Ook werd dit voorjaar werk gemaakt van 
een inventarisatie van de gemeentelijke 
locaties waar sluikstort herhaaldelijk 
een probleem is. Het mag duidelijk zijn 
dat de gemeente Lummen geen sluik-
stort duldt op haar grondgebied en al 
het mogelijke doet om er tegen op te 
treden. Het is immers erg jammer om 
zoveel afval in de bermen te zien liggen.
Een propere omgeving is en blijft een 
aangename omgeving. 

Wim Vangeel
Schepen van leefmilieu.

de actie Straat.net in onze gemeente 

Doordat een deel 
van het A-terrein ver-
kaveld is in bouw-
loten en door de ei-
genaar te koop wor-
den aangeboden, 
dreigt voetbalclub 
KWS Linkhout zonder 
hoofdveld te vallen.

Hiermee komt de toekomst van een club 
met 140 leden , waarvan het merendeel 
jeugdspelers, in gevaar. 

Vandaar dat wij als beleid een procedure 
hebben opgestart om in de Kapelstraat 

nieuwe voetbalvelden aan te leggen. 
Naast twee voetbalvelden zal er ook 
plaats zijn voor een ruim parkeerterrein. 
Door de club wordt een nieuwe kantine 
met kleedkamers en een tribune gebouwd.
Na een lange administratieve procedure 
zijn we verheugd te kunnen aankondi-
gen dat de aannemer op 1 juli zal starten 
met de werkzaamheden. 
Samen met de club en vooral de jeugd-
spelers kijken we met vertrouwen naar 
de toekomst.

Luc Wouters
Burgemeester

Aanleg nieuwe voetbalvelden 
KWS Linkhout start op 1 juli

hun inzet want voor het eerst in jaren 
werden alle Lummense wegen geruimd. 
Maar liefst 2.200 kg werd er dit jaar 

De gemeente Lummen onderneemt 
ook op andere ogenblikken actie tegen 

der voltijds in dienst om de Lummense 
wegen en vuilbakken proper te houden. 
Ook werd dit voorjaar werk gemaakt van 
een inventarisatie van de gemeentelijke 

Wist je dat…
Lummen nog steeds een fi nancieel 

gezonde gemeente is?  

Met een belastingvoet van 6.7% en 

onroerende voorheffi ng van  1325 op-

centiemen zitten we ruim onder het 

Limburgse en Vlaamse gemiddelde.

Wist je dat…

Wist je dat Lummen op 1 juni 2013 al 

14.485 inwoners telt?

Wist je dat…

CD&V Lummen 700 bezoekers had op 

zijn jaarlijkse eetdag?
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Het gemeentebestuur 
draagt een kwaliteits-
volle begeleiding van 
jongeren in sport-
clubs hoog in het 
vaandel. Naast di-
verse subsidieregle-
menten ter beloning 

van gediplomeerde trainers, is het ook 
de taak van de gemeente Lummen om 
te zorgen dat clubs maximaal worden 
ondersteund in het diplomeren van die 
trainers.
In samenwerking met BLOSO, de 
Vlaamse Trainersschool en de Lum-
mense jeugdwerking organiseerde de 

Cursus initiator-voetbal: een succesverhaal! Lummense kinderen 
beleven veel plezier op 
de kleuter- en 
schoolsportdagen

Tijdens de kleuter- en schoolsportdagen 
was het weer een drukte van belang op 
en rond het sportcomplex Vijfsprong.
Maar liefst 1300 kinderen uit de Lum-
mense kleuter- en basisscholen genoten 
op verschillende dagen van een onver-
getelijke sportdag.

De kleuters moesten een hindernissen-
parcours, behendigheidsoefeningen en 
springkastelen trotseren. Traditiegetrouw 
werd de dag afgesloten met een leuke 
kinderdisco.

Tijdens de schoolsportdagen stonden 
ondermeer volksspelen, minigolf, base-
ball, dansen en zwemmen op het pro-
gramma.  Natuurlijk mochten de 2 mega-
grote springkastelen niet ontbreken.

De kinderen hadden superveel plezier 
op de sportdagen!

gemeente Lummen een cursus initia-
tor-voetbal op haar grondgebied. De 
theorielessen vonden plaats in onze ge-
meentelijke vergaderlokalen, het prak-
tijkgedeelte op de terreinen van KWS 
Linkhout.

Maar liefst 37 personen namen deel 
aan deze cursus, waaronder 10 Lum-
menaren. We hopen dan ook in de toe-
komst terug de kans te hebben om een 
dergelijke cursus te kunnen organiseren 
in onze gemeente.

Wim Vangeel
Schepen van sport
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Wist je dat…
De werken voor het plaatsen van de 

geluidschermen in de omgeving van 

het Klaverblad in augustus worden 

opgestart?

Wist je dat…

De gemeente Lummen de nood-

hulpactie “Syrië 1212” met 1.000 euro 

heeft ondersteund?



Tijdens de Lummense Zomerkriebels ma-
ken wij van het gemeenteplein naar jaar-
lijkse gewoonte weer één grote ontmoe-
tingsruimte. Na een afgelaste editie in 2012 
vanwege het regenweer hopen we met zijn 
allen dat we er dit jaar wel een topweekend 
van kunnen maken.  
We starten deze keer op vrijdagavond 28 
juni met een jeugdfi lm om 22 uur. Het hele 

gemeenteplein wordt hierbij omgetoverd tot een cinema.  Za-
terdag is het de beurt aan Bosrock. Tijdens hun derde editie 
laten zij ook deze keer weer het gemeenteplein knallen met 
optredens van Candlebags, 7Days Left, RU2, DJ Señor Funk  en 
dit vanaf 19 uur. Zondag 30 juni zorgt het gemeentelijk feest-
comité samen met enkele verenigingen dat het centrum 
weer bruist van gezelligheid. Vanaf 13.30 uur  bieden we 
een programma aan waar jong en oud zich zeker in kunnen 
vinden. De muziekacademie laat eerst van zich horen aanslui-
tend kunnen we genieten van Yohara,  de  buikdansgroep van 
Johanna Rediers die al vele prijzen in de wacht sleepte. Verder 
staan Kids on the dancefl oor , Andrija, Bart Kaëll en  Along comes 
Mary op het programma.
Terwijl de ouders genieten van een terrasje , uitgebaat door 
Lummense verenigingen, of de braderie kunnen de kinderen 
zich uitleven op de talrijke springkastelen op het plein en zich 
laten schminken. Kijk zeker eens op www.zomerkriebels.be voor 
het volledige programma.

Veerle Beckers
Schepen van feestelijkheden
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Zomerkriebels 2013

Sinds de verkiezingen 
van oktober 2012 is 
Veerle Verboven een 
van onze nieuwe 
raadsleden van de 

CD&V. Ze zetelt in de  gemeenteraad 

Raadslid in de kijker
Veerle Verboven start sterk!

en verder staat ze in voor Inter-energa 
(aardgas) en Inter-regies (aardgas, elek-
triciteit en teledistributie). Ook binnen de 
bestuurscommissies sport en Oosterhof 
is ze vanaf nu een vaste waarde. Veerle is 
heel blij met haar nieuwe rol. “Ik ben 

heel trots dat ik dit mag doen voor 
onze gemeente.” vertelt ze ons. Veerle 
voelt dat ze binnen deze partij nog in 
de kinderschoenen staat en weet dat 
ze mits de nodige ervaring nog veel zal 
kunnen beteken voor Lummen.

Sofi e & Sanne 
Vriendinnen van Veerle



GEMEENTERAADSLEDEN

Luc Wouters
Burgemeester

013 46 26 33
0475 31 07 29
lw@lummen.be

Betty Luyten
Schepen

013 31 37 83
0477 59 24 78
bl@lummen.be

Wim Vangeel
Schepen

0486 97 37 97 
wv@lummen.be

Veerle Beckers
Schepen

0498 14 13 27
vbe@lummen.be

Ludo Hermans
Voorzitter 
gemeenteraad

0479 63 58 52
lh@lummen.be

Guy Vaes
Gemeenteraadslid
Politieraadslid

0486 84 36 52
gv@lummen.be

Dirk Snyers
Gemeenteraadslid
Politieraadslid
Penningmeester CD&V 
0473 91 74 61
ds@lummen.be

Kirsten Van den Eynde
Gemeenteraadslid
Politieraadslid
Secretaris CD&V
0478 61 96 26
kvde@lummen.be

Veerle Verboven
Gemeenteraadslid

0473 46 64 59
vv@lummen.be

Sander Hoogstijns
Gemeenteraadslid
Politieraadslid
Fractieleider CD&V
0494 44 76 80
sho@lummen.be

Aloïs Van Grieken
OCMW-raadslid

0496 75 10 42
Alois.van.grieken@telenet.be

Martine Bries-Vanherck
OCMW-Raadslid

0478 52 23 21
vanhercklummen@hotmail.com

Kristof Mols
OCMW-raadslid

0472 74 02 01 
Mols_kristof@yahoo.com

Willy Bijnens
OCMW-raadslid

0474 42 25 11
willybijnenssport@hotmail.com

Blijf op de hoogte van

CD&V Lummen !
www.lummen.cdenv.be
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