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Een naam voor het gemeentelijk 
sportcomplex: “Vijfsprong”

Op vraag van de sportraad en 
het gemeentebestuur ging de 
Heemkundige Kring van Lummen op 
zoek naar een gepaste naam voor het 
gemeentelijk sportcomplex. Het moest 

een naam zijn die 
passend verwijst 
naar de omgeving. 
Er werden eerst 
wat suggesties 
gedaan op basis 
van de vroegere 
begroeiing en 
geschiedenis maar 
geen enkel voorstel 
was voldoende 
bevredigend voor 
alle betrokkenen.
Uiteindelijk werd 
gezocht in de oude 
Ferrariskaarten van 
de 18de eeuw, de 

atlas van de gemeente Lummen (1841) 
en de kadasterplannen. Hieruit bleek 
dat het sportcomplex gelegen is in 
de buurt van een vijfsprong of een 
kruispunt met vijf wegen. Het gaat 

om de samenkomst van volgende 
wegen: Vandermarckestraat (N&Z), 
Windmolenstraat, Groenstraat en de 
Sint-Edmondstraat. Dit is zeldzaam in 
het wegennet van Lummen.  Wie zich 
tot het gemeentelijk sportcomplex wil 
begeven zal dan ook deze vijfsprong 
moeten passeren. Ditmaal kon de 
naam ‘Vijfsprong’ iedereen bekoren.
Als we het woord verder ontleden 
kan men vaststellen dat het min of 
meer een sportieve inslag krijgt. 
Het woorddeel vijf verwijst naar de 
vijfkamp of naar de vijf Olympische 
ringen. Het woorddeel sprong is dan 
weer toepasselijk in heel wat sporten 
die er beoefend worden.

Josée Theunis
Schepen van Sport

Correct gehandeld in het dossier “Bovenstraat”
Om de toegankelijkheid van de Bovenstraat te verbeteren, werden in het voorjaar van 
2011 onderhoudswerken uitgevoerd. Daar het een openbare weg betreft, is de gemeente 
Lummen verplicht om de toegankelijkheid te garanderen. De gemeentelijke diensten 
werkten met COPRO-gecertificeerd zeefzand, waardoor we de zekerheid hadden dat het 
een kwaliteitsproduct betreft waarvan de samenstelling periodiek wordt gecontroleerd.

Klacht van oppositie verworpen
Ondanks de uitvoerige toelichting door onze burgemeester Luc Wouters tijdens de 
gemeenteraad van april, diende oppositiepartij Lumineus Lummen een klacht in bij de 
toezichthoudende overheid. Na opvraging van alle documenten en uitvoerig onderzoek 
liet de gouverneur van de provincie Limburg weten dat onze burgemeester in dit dossier 
correct heeft gehandeld overeenkomstig de principes van behoorlijk bestuur.

Gunstige beslissing Hoge Raad voor Handhavingsbeleid
Daarnaast werd de klacht en de vraag om de Bovenstraat in zijn oorspronkelijke staat 
te herstellen, overgemaakt aan de Hoge Raad voor Handhavingsbeleid. Net zoals de gouverneur verwerpt ook de Hoge Raad de 

gevraagde herstelvordering en motiveert zij haar beslissing met de stelling dat de onderhoudswerken op 
geen enkel moment een gevaar hebben gevormd voor het leefmilieu of de volksgezondheid. De werken 
hebben evenmin enige significante invloed gehad op de plaatselijke ruimtelijke ordening, noch op de 
rechten van derden.

Wij kunnen de inwoners aldus geruststellen dat de verbeterde Bovenstraat op deze manier behouden kan 
blijven en zullen ervoor zorgen dat fietsers en wandelaars ook in de toekomst gebruik kunnen maken van 
een goed onderhouden bosweg.

Wim Vangeel
Ondervoorzitter CD&V Lummen
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Woord van de voorzitter
In de eerste plaats wensen we u namens onze partij een gelukkig Nieuwjaar toe. Een nieuw jaar staat voor 
een nieuwe toekomst. Elke dag bouwen we aan deze toekomst, zowel de onze als deze van onze kinderen. 
We staan ook steeds voor uitdagingen. Uitdagingen die we elk jaar weer opnieuw verwezenlijken maar ook 
nieuwe uitdagingen. De grootste uitdaging dit jaar voor onze partij zijn de gemeenteraadsverkiezingen 
in oktober. 
5 jaren zijn alweer omgevlogen en we gaan nu in rechte lijn richting gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Het is nog tien 
maanden aftellen, maar wel al erg dichtbij voor ons. Samen met de hele ploeg van CD&V-Lummen gaan we deze uitdaging met 
gedrevenheid aan en werken we aan een campagne voor onze partij. Want samen krijgen we nog steeds meer gedaan. 
In het najaar van 2011 werden we overigens door CD&V-nationaal genomineerd voor de beste ledenwervingscampagne van alle 
CD&V-afdelingen te lande. Van de vijf genomineerden haalden we uiteindelijk de zilveren medaille binnen. Een dikke proficiat dus 
aan al onze vrijwillige medewerkers, want zonder hun inzet zou onze afdeling niet zo efficiënt en productief werken.
Graag nodigen we u ook uit op onze nieuwjaarsreceptie op vrijdag 13 januari vanaf 19 uur. En na de feestdrukte verwelkomen we 
u op het einde van de maand ook graag op onze eetdag. U kan er, naast lekker eten, ook kennis maken met onze mandatarissen. 
Misschien kunnen we dan al wel enkele nieuwe kandidaten onthullen.
Een nieuw jaar betekent ook weer een CD&V-magazine, mogen we u alvast veel leesplezier wensen met deze nieuwe “Leven in 
Lummen”.

Feestelijke groeten,
Veerle Beckers
Voorzitter CD&V Lummen

Om het nieuwe jaar positief in te zetten 
nodigen we U en uw familie uit 
op onze nieuwjaarsreceptie met een hapje en een 
drankje op vrijdag 13 januari 2012 vanaf 19.00 uur
in Center26, Bosstraat 54 te Lummen.

Met nieuwjaarsboodschappen van:
Veerle Beckers, Voorzitter CD&V Lummen
Wouter Beke, Algemeen Voorzitter CD&V (20.00 uur)
Luc Wouters, Burgemeester Lummen
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Plan: www.Center26.be
(Ingang voetgangers via Lindekensveld, 

anders inrijden via de Bosstraat, dan eerste straat links)



Begroting 2012
Tijdens de gemeenteraad van 19 december jl. is de begroting van 2012 goedgekeurd.

In de Buitengewone Begroting voorzien we 9,9 miljoen euro aan investeringen. De grootste investeringen voor 2012 zijn: 

-  De bouw van een nieuw administratief centrum voor 3,6 miljoen euro.
-  De bouw van een nieuw schoolgebouw in Geneiken voor 3,2 miljoen euro.
-  Innemingen voor de aanleg van het fietspad in Thiewinkel voor 650.000 euro.
-  Investeringen in  nieuwe sportinfrastructuur in Linkhout voor 460.000 euro.
-  De heraanleg van de Meerlestraat voor 400.000 euro.

Het bedrag van de investeringen voor 2012 is zeer hoog. De reden hiervoor is dat 2 grote projecten, die bij het begin van de 
legislatuur opgestart zijn, door een strikte planning stilaan in hun uitvoeringsfase komen. Deze 2 projecten nemen bijna 70% van 
de investeringen voor 2012 voor hun rekening.

De financiering van deze investeringen zal voorzien worden via :
- Subsidies voor 2,8 miljoen voor de nieuwe school in Geneiken en voor innemingen voor de fietspaden van Thiewinkel.
-  Verkopen voor 1,9 miljoen euro, waaronder de resterende bouwgronden aan de Molemstraat, de voetbalvelden van Linkhout 

en braakliggende KMO-gronden in Gestel.  
-  Een lening van 3 miljoen euro.
-  Eigen middelen en reserves voor 2,2 miljoen euro. 

De Gewone Begroting sluit af met een overschot van 156.575 euro. Het opstellen van de Gewone Begroting 2012 was een moeilijke 
opgave. Dit doordat we geconfronteerd worden door niet verwachte stijgende kosten, zoals voor brandweer (100.000 euro), en 
minder ontvangsten van het gemeentefonds (70.000 euro). Om dit te compenseren hebben we gesnoeid in onze werkingskosten 
zodat we de gewone begroting kunnen afsluiten met een positief resultaat.

Guy Vaes
Schepen van Financiën

Gratis cultuurcheques 
                 voor alle Lummenaren
Voortaan krijgen alle Lummenaren die 18 jaar 
of ouder zijn jaarlijks twee cultuurcheques ter 
waarde van 5 euro per stuk.
Je kan de cultuurcheques gebruiken in de 
culturele centra van Herk-de-Stad, Halen, 
Nieuwerkerken of Geetbets om cultuur 
op te snuiven en zo een optreden of een 
tentoonstelling bij te wonen.
De cheques zijn enkel geldig voor 
gemeentelijke activiteiten. Je kan de 
cultuurcheques komen afhalen aan de 
UiTbalie in het Oosterhof.

Geniet van dit 
voordeel!

Betty Luyten
Schepen van cultuur
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OCMW-nieuws: 
streven naar optimale dienstverlening

In 2011 werd er binnen het OCMW, zowel door het personeel als door het beleid ijverig verder gewerkt aan het 
optimaliseren van de dienstverlening. De meest zichtbare realisaties van het voorbije jaar zijn vooral de serviceflats, de 
sociale huurwoningen en de huisvesting van “Het Open Poortje”.

Officiële opening serviceflats
Op 23 september werd Residentie den 
Eik officieel geopend. Het gebouw met 
de 20 assistentiewoningen aan het 
woonzorgcentrum verwelkomde begin 
deze zomer reeds zijn eerste bewoners. 
Het werd dan ook feestelijk ingehuldigd in 
bijzijn van Vlaams minister van Welzijn Jo 
Vandeurzen.
Residentie Den Eik heeft in totaal 20 
serviceflats. Elke flat bestaat uit een 
leefruimte, een slaapkamer, een badkamer 
met douche, een berging en een volledig 
ingerichte kookruimte. Ook zijn de flats 
uitgerust met schuifdeuren. De ramen 
van de badkamer en de slaapkamer zijn 
uitgerust met zonnewering en venstergaas.
Momenteel zijn er reeds 10 van de 20 
assistentiewoningen bewoond. De 
kandidaat-bewoner moet minstens 65 jaar 
oud zijn op het ogenblik van de aanvraag 
voor een flat. Voor samenwonenden geldt die 
leeftijdsvoorwaarde voor beiden. Voor meer 
informatie kan er altijd contact opgenomen 
worden met de maatschappelijk assistent 
van het woonzorgcentrum.

Eerste bewoners bejaardenwoningen 
in de Helvetiastraat 
Vanaf september werden er ook bejaarden-
woningen in de Helvetiastraat verhuurd. 
Momenteel zijn alle 7 woningen verhuurd. 
Wij wensen de bewoners van de serviceflats 
en de bejaardenwoningen veel geluk en 
een mooie tijd in hun nieuwe woonst en 
omgeving.

Huisvesting voor “Het Open Poortje”
Mede door de gemeente, de PWA, RIMO 
en het OCMW werd het mogelijk om een 
huis te huren in de Kerkstraat 19 voor zij 
die het in onze samenleving om één of 
andere reden moeilijk hebben. Na een 
mooie opknapbeurt door verschillende 
vrijwilligers werd deze huisvesting 
officieel geopend in juni. Wij hopen dat 
we hiermee zowel mensen in armoede 
als anderen samen kunnen brengen. 
We trachten een ruimte te creëren waar 
men zich kan thuis voelen, naar mekaar 
geluisterd kan worden en waar men 
respect toont voor ieders eigenheid. 
“Het Open Poortje” staat dan ook open 
voor iedereen die behoefte heeft aan 
deze warmte en contacten. 
Voor meer informatie kan u steeds terecht 
bij de opbouwwerkster (013/351780).

Aanstelling ontwerper nieuw 
woonzorgcentrum
Ook de huisvesting van onze meest 
zorgbehoevende medemens mag niet 
achterwege blijven. Ook zij hebben 
recht op een hedendaagse huisvesting 
en dienstverlening. De voorbije 
maanden werd dan ook de inplanting 
van het nieuwe woonzorgcentrum 
goedgekeurd door de gemeente 
en OCMW en zal er begin 2012 een 
ontwerper aangeduid worden voor 
de verdere uitwerking van dit nieuw 
woonzorgcentrum en een gedeeltelijke 
verbouwing van het huidige rusthuis.  
Het is de bedoeling een zorgcampus 
uit te bouwen met enerzijds een nieuw 
woonzorgcentrum met kortverblijf 
en anderzijds het huisvesten van 
bepaalde diensten in het gerenoveerde 
gedeelte: dagverzorgingscentrum, 
dienstencentrum, kinderopvang, thuis-
zorgdienst, “Het Open Poortje”, enz…

Aloïs Van Grieken, Kristof Mols, 
Martine Bries en Rita Morren.
OCMW-raadsleden
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Containerpark
weldra een 
diftarpark

In het eerste trimester van het nieuwe 
jaar zal het vernieuwde containerpark 
in Lummen zijn slagbomen openen. Het 
containerpark zal volledig geautomatiseerd 
zijn en werken volgens het diftarsysteem.
Het containerpark blijft gratis voor onze 
inwoners bij een normaal gebruik. Een 
groot aantal fracties blijft volledig gratis. 
Voor de overige fracties mag ieder gezin 
jaarlijks een aantal gratis kilo’s afleveren, 
ook quota genoemd. Een quotum is het 
maximale gewicht wat u jaarlijks (van 1 

januari tot en met 31 december) gratis 
kunt brengen. Zolang deze quota niet 
overschreden worden, hoeft u niet te 
betalen.
Diftar staat voor differentieel tariferen. Als 
u afval brengt naar het containerpark zal 
u altijd met de wagen over de weegbrug 
rijden. Ook als u het park verlaat moet u 
over de weegbrug rijden. De weegbrug 
laat toe om nauwkeurig te bepalen hoeveel 
afval u aanvoert en of u er al dan niet 
voor moet betalen. Dit geautomatiseerde 

systeem is correct, eerlijk en buitengewoon 
handig.
Voor grofvuil en enkele andere soorten 
afval zal er een kostprijs aangerekend 
worden. Naast de tweewekelijkse omhaling 
van PMD en huisvuil blijft ook het omhalen 
van papier, ijzer en groenafval kosteloos 
voor onze inwoners.

Josée Theunis
Schepen van milieu

R E A L I S A T I E S
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Riolerings- en wegenisproject Kapelstraat afgerond

Doordat het rioleringswater van de hoger gelegen straten samenkwam in de open grachten langsheen de 

Kapelstraat, kregen we heel wat terechte klachten van omwonenden over geurhinder en ongedierte. Bij elke 

hevige regenbui liep daarbij de fietstunnel onder de spoorweg vol met water waardoor telkens onze gemeentelijke 

diensten moesten uitrukken om een stinkende smurrie op te kuisen.

Om dit probleem op te lossen werd door het gemeentebestuur een subsidiedossier ingediend waarvoor wij van 

onze Vlaamse CD&V-minister van openbare werken en leefmilieu Hilde Crevits een toelage mochten ontvangen van 

1.046.791 euro. De andere middelen komen van Infrax, onze beheerder van het gemeentelijk rioleringsnet, en een 

gemeentelijke bijdrage van 556.979 euro.

Op 2 november 2010 startte aannemer VBG met de aanleg van een volledig gescheiden riolerings-stelsel zodat 

er enkel nog zuiver regenwater in de open grachten terecht komt en het afvalwater afgevoerd wordt naar de 

zuiveringsinstallatie in Halen. Door de realisatie van 5334 m nieuwe wegenis, aangepaste kruispunten en het 

ondergronds leggen van de nutsleidingen heeft het openbaar domein een totaal vernieuwd uitzicht gekregen.

Graag wil ik ook de bewoners van de betrokken straten bedanken voor het begrip dat zij hebben betoond voor de 

overlast die deze werken met zich hebben meegebracht.

Kerk Meldert krijgt nieuwe toren
Na het archeologisch onderzoek zijn 

metaalbouwers gestart met de bouw 
van een nieuwe toren voor de kerk 
van Meldert. Daar het financieel onverantwoord zou zijn om de toren in de oorspronkelijke ijzerzandsteen terug op te bouwen is er gekozen voor een stalen constructie. De stalen constructie wordt nog bekleed met panelen die na een tijd het uitzicht 

krijgen van de vroegere ijzerzandsteen 
toren. Na de bouw van de toren kan 

gestart worden met de restauratie van de 
kerk.

Werken bibliotheek gestart

Aan de Groenstraat zijn de werken aan onze nieuwe 

bibliotheek effectief gestart. Aannemer Cordeel heeft 

na de funderingen en kelder nu ook de vloerplaat van 

het gelijkvloers afgewerkt. De volgende maanden 

zal onze bibliotheek duidelijker in het straatbeeld 

verschijnen.



Verkeerswisselaar bijna klaar
De voorbije drie jaar werd ons 
klaverblad heraangelegd zodat 
de verschillende verkeersstromen 
elkaar niet meer hoeven te 
kruisen. Hiervoor werden tijdens 
het verlengde weekend van 1 
november de twee bestaande 
bruggen van de E313 afgebroken 
en twee tijdelijke verwijderd. Deze 
vier bruggen werden vervangen 
door twee brugdekken die tijdens 
de voorafgaande maanden langs 
de E313 werden gebouwd. De 
volgende maanden krijgen de 
verschillende rijstroken nog een 
nieuwe asfaltlaag, zodat in het 
voorjaar de verkeerswisselaar 
volledig afgewerkt zal zijn.
Wij zijn tevreden dat door 
goede contacten en een goede 
communicatie deze werken, van 
dergelijke omvang, vlot zijn verlopen zonder veel hinder voor onze Lummense bevolking. Ik mocht trouwens heel wat Lummenaren 
ontmoeten die tijdens de laatste werkzaamheden de werf ter plaatse hebben bezocht. 

Geluidsschermen - In de bouwvergunning was, op vraag van de buurtbewoners en het gemeentebestuur, al opgenomen dat er 
geluidsschermen moesten komen om de woonkwaliteit in de omgeving van de verkeerswisselaar te vrijwaren. Van het kabinet 
van onze minister van openbare werken, Hilde Crevits, heb ik de bevestiging ontvangen dat de studie voor het plaatsen van deze 
geluidsschermen is toegekend en dat de effectieve plaatsing hiervan eind 2012 – begin 2013 zal uitgevoerd worden.

Afrit 26 - Het onrealistische standpunt dat stedenbouw Limburg innam, heeft niet alleen voor een schokeffect gezorgd in Lummen 
maar in gans Limburg. Van werkgeversorganisaties tot de gewone automobilist, niemand kon enigszins begrip opbrengen dat men 
ons op- en afrittencomplex in vraag durfde stellen. Wij kunnen dan enkel maar toejuichen dat overleg en de door ons aangehaalde 
argumenten gevolgd werden, zodat er opnieuw werk kan gemaakt worden van de aanpassing van de weginfrastructuur met 
behoud van afrit 26.

R E A L I S A T I E S
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Nieuwbouw Sjamajeeke Genenbos opent zijn deuren op 3 maart
Nu de aannemer gestart is met de binnenafwerking kan vooruit-gekeken worden naar de opening van onze nieuwe opvanglocatie in Genenbos. Vanaf 3 maart biedt deze locatie plaats aan 53 kin-deren tussen 2,5 jaar en 12 jaar, zowel voor als na de schooluren. We kijken nu al uit om onze jonge bengels te mogen verwelkomen.

Mountainbikenetwerk 

Lummen geopend

Wil u op een sportieve manier genieten van ons schitterend land-

schap van onze gemeente, dan is ons nieuw mountainbikenetwerk 

een echte aanrader. Er wordt gebruik gemaakt van veel onverharde 

en rustige paden, zowel door het bos als in het open landschap.  

Attractieve element-

en zijn de Willekens-

berg, de Vallei van de 

Zwarte Beek en het 

Schulensmeer. In totaal 

werden liefst 920 palen  

geplaatst met daarop 

1.250 bordjes en pijlen.



CD&V-senioren op stap 
Het gewest West-Limburg had op 5 oktober een reis naar 
Brussel gepland. Met een 90-tal personen brachten we een 
bezoek aan de VRT, het Europees Parlement en het museum van 
muziekinstrumenten. Bij de aankomst op de VRT stonden de gidsen 
klaar om ons te ontvangen en konden de rondleidingen beginnen. 
Een tegenvaller was wel het feit dat het nemen van foto’s ter plaatse 
verboden was. Beeldbewijs dat we er echt waren hebben we dus 
niet, iets wat vooral Modest en Maria heel spijtig vinden.
Tijdens deze rondleiding vernamen we heel wat weetjes. Zo werken 
er bij de VRT momenteel 2500 personen, maar hiervan zullen een 
200-tal personen afvloeien omwille van besparingen.
We brachten een bezoek aan vele studio’s. Zo zagen we dat er 
in een studio heel wat apparaten te bedienen zijn waarvoor 
ook heel wat personeel wordt ingeschakeld. Ook de klank die 
verzorgd wordt door 2 à 4 personen, wordt apart bediend. Sporza 
vind je bijvoorbeeld in de derde studio terug. Hier komen alle 
beelden en opnames van sportwedstrijden terecht. Beelden van 
de verschillende terreinen, herhalingen en vertragingen kunnen 
van hieruit verzonden worden.  De commentaar die je tijdens de 
rust kan horen wordt in deze studio ingesproken. Op de vierde 
verdieping kan je terecht voor de radio-uitzendingen. Wij konden 
hier de rechtstreekse uitzending van het Radio 2 programma, de 
Madammen, meemaken. 
Vervolgens zakten we af naar het Europees Parlement. De 
veiligheidsdiensten zorgden ervoor dat we zonder GSM, fototoestel 
en andere metalen voorwerpen het gebouw binnen konden. Het 
eerste punt op de agenda voor de namiddag was het nuttigen 
van de maaltijd. Hierna kregen we een rondleiding doorheen het 
parlement. Hier leerden we dat er 736 EU-parlementariërs zetelen 
in het parlement. Er zijn 25 tolken voorzien die al de gesproken 
tekst onmiddellijk vertalen. Hierdoor is de gesproken informatie in 
alle officiële talen te horen.

Iedere donderdag organiseren de senioren een wandeling. 
Om twee uur vertrekken ze aan het sportcomplex voor een 
wandeling van een dik uur en daarna volgt de welverdiende  
beloning...

Namens de senioren: Willy Masselin
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Fietspaden langsheen de Thiewinkelstraat
Om de verkeersveiligheid van fietsers te verhogen is het onze doelstelling om fietspaden aan te leggen langs de Thiewinkelstraat. Met het Vlaams 
gewest, eigenaar en beheerder van deze weg, werd hiertoe een overeenkomst afgesloten waarna het gemeentebestuur studiebureau Technum 
de opdracht toekende om een ontwerp uit te tekenen.
Op 7 april 2010 werd een eerste ontwerp toegelicht aan onze inwoners van Thiewinkel waarop heel wat 
kritische opmerkingen werden gemaakt, waarna ook een petitie werd ontvangen waarin bezwaar werd 
geuit over de onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de fietspaden.
Op basis van de gemaakte opmerking werd door het gemeentebestuur intensief overleg gepleegd met 
de ontwerper en de verschillende betrokken diensten. Dit overleg is noodzakelijk daar een onafhankelijke 
auditcommissie een gunstig advies moet afleveren als voorwaarde tot het verkrijgen van een vergunning 
voor de aanleg van deze fietspaden.  
Op 23 augustus werd een nieuwe versie goedgekeurd door de provinciale auditor waarbij de nodige 
ruimte beperkt blijft tot het absolute minimum maar met de uitdrukkelijke voorwaarde dat het vrijliggende 
fietspaden betreffen. In de woonzone zal hiervoor een berm tussen de rijweg en het fietspad voorzien 
worden van 1 meter en de ruimte voor de nutsleidingen wordt beperkt tot maximaal 1 meter.
Dit plan werd op 13 oktober 2011 voorgesteld tijdens een tweede infovergadering 
in de parochiezaal van Thiewinkel. Samen met de ontwerper willen wij opnieuw 
rekening houden met de gemaakte opmerkingen maar over het principe van 
de vrijliggende fietspaden kan niet afgeweken worden. Doelstelling is om de 
plannen nog deze maand te finaliseren zodat de onderhandelingen kunnen 
opstarten tot aankoop van de noodzakelijke gronden.

Luc Wouters 
Burgemeester
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PWA is de afkorting van 
PlaatselijkWerkgelegenheidsAgentschap, 
DCO staat voor 
DienstenChequeOnderneming.

Op beide ondernemingen kan beroep gedaan 
worden d.m.v. het systeem van cheques. 
Er is een inhoudelijk verschil tussen 
dienstencheques en PWA-cheques: een 
dienstencheque kan alleen gebruikt 
worden voor huishoudelijke hulp, terwijl 
een PWA-cheque ook kan ingezet worden 
voor andere dan huishoudelijke taken, 
bijvoorbeeld, kinderopvang, tuinonderhoud 
of administratieve hulp.
De gebruikers van dienstencheques zijn 
uitsluitend natuurlijke personen. Maar van 
PWA-cheques kunnen ook gemeente-
besturen, OCMW’s, VZW’s en ondernemingen 
uit de land- en tuinbouwsector gebruik 
maken. Een dienstencheque is altijd op naam 
en heeft een vaste waarde, een PWA-cheque 
kan naamloos of op naam worden uitgegeven 
en heeft een variabele waarde afhankelijk van 
het type werk, het PWA en de gebruiker.

De Lummense PWA/DCO.
Het Lummense PWA is een VZW, beheerd 
door een raad van bestuur. In Lummen zijn 
er momenteel zo’n 35 langdurig werklozen 
tewerkgesteld binnen het PWA. Dit aantal ligt 
beduidend lager dan in de beginperiode en 
heeft te maken met de daling van het aantal 
poetsvrouwen in deze dienst. 
Veel poetsvrouwen zijn overgestapt naar het 
systeem van de dienstencheques. Bovendien 
heeft de regering op 1 juli 2009 uitdovende 
maatregelen genomen voor deze categorie 
van werklozen. De tuindienst kent een lichte 
groei en de wachtlijst is fors afgenomen 
dankzij de aanwerving van een aantal nieuwe 
tuinmannen. Kinderopvang ten huize van 
gebruikers en in scholen is de laatste tijd in 
opmars. En ook voor het poetsen van graven 
wordt meer en meer beroep gedaan op het 
PWA.

DCO biedt de volgende diensten aan: 
poetsen, ramen lappen, strijken en koken. 
Deze dienst heeft dezelfde werking als alle 
andere dienstenchequeondernemingen. 

DCO Lummen is gestart op 1 februari 2005 
met 2 poetsvrouwen en 10 gebruikers, 
telt ondertussen 48 poetsvrouwen en 200 
gebruikers en groeit nog steeds.

Als inwoner van Lummen kunt ook u 
beroep doen op deze diensten. Voor meer 
informatie, aarzel niet contact op te nemen 
met PWA/DCO Lummen.
Wij zijn gevestigd aan de Oostereindestraat 25 
in Lummen. 
Elke werkdag open van 9.00 uur tot 12.30 uur.
Meer info? Bel 013/312930 of 0497/039316 of 
mail naar info@pwalummen.be

Hans Suffeleers 
Voorzitter PWA en 
DCO Lummen

Lummen kent een bloeiende PWA en DCO-werking maar wat is nu precies het verschil tussen een 
PWA en een DCO en voor wie is het bedoeld ?
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Herstellingen aan het wegennet gepland
Op verschillende plaatsen is het wegendek van onze gemeentewegen aan herstelling 
toe. Niet in het minst door de voorbije strenge winters die hun tol hebben geëist. 
De gemeenteraad was het daarover eens en keurde in oktober een bestek goed van 
400.000 euro voor de verbetering van ons wegennet. Voor de verbetering van straten, 
gelegen op het fietsroutenetwerk, kunnen we rekenen op een subsidie van de provincie 
Limburg voor een bedrag van 39.000 euro.
Na het einde van de winter zal de aannemer starten met wegenwerken in de 
Driessenbosstraat, Muggenhoekstraat, Morgenstraat, Nesseheidestraat, Oudestraat, 
Reigerstraat, Sportweg, Vinkenstraat, Watermolenstraat, Vijverstraat, Wijngaardstraat en 
Hereheidestraat. Deze wegen worden allemaal voorzien van een nieuwe toplaag asfalt.

Industriestraat krijgt nieuw wegdek
Omwille van de vele terechte klachten over geluid en trillingen in de Industriestraat, 
ten gevolge van het zwaar verkeer, wordt aldaar het betonnen wegdek vervangen 
door een asfalt wegbedekking. Door de provinciale wegendienst van onze provincie 
werd een plan uitgewerkt waarbij ook de nodige aandacht werd voorzien voor het 
fietsverkeer en de afwatering van de weg. De firma VBG zal instaan voor deze werken 
voor een bedrag van 109.000 euro.

Vernieuwing Meerlestraat
De Meerlestraat is de toegangsweg naar onze zorgcampus, waar onlangs nog de nieuwe 
serviceflats in gebruik werden genomen. Daarnaast gebruiken ook de ouders deze weg 
om hun kinderen naar onze buitenschoolse opvang te brengen of de muziekacademie.
De huidige Meerlestraat is verouderd en in slechte staat. Daarnaast is deze straat te 
smal, zeker wanneer je hier met de fiets of te voet gebruik van maakt is het verre van 
comfortabel wanneer een auto je voorbij moet rijden.
Vandaar hebben wij de bedoeling om het eerste deel van de straat te verbreden, 
zodat tweerichtingsverkeer mogelijk wordt. Hierdoor moet het autoverkeer niet 
meer ontsluiten via de bovenliggende woonstraten maar kan vlotter terug op het 
hoofdwegennet aansluiten. Plaatselijk worden ook voetpaden aangelegd.
De bouwvergunning is ondertussen aangevraagd en indien de administratieve 
afhandeling een vlot verloop krijgt, kunnen de werkzaamheden dit jaar opstarten.

Riolerings- en wegenisproject Kammestraat 
neemt aanvang na de winter
Nu de wegenis in de Kapelstraat is afgewerkt, wordt na de winterperiode in Linkhout 
opnieuw een grootschalig rioleringsproject opgestart.
In de Kamme-, Drie Linden-, deel Linkhout-, Oude Vinne-, Kampbergen- en 
Kerkevennestraat zal aannemer Carmans uit Lummen starten met de aanleg van 
een volledig gescheiden riolering. Een aparte riolering zal het afvalwater, afkomstig 
van huishoudelijke activiteiten, naar de zuiveringsinstallatie van Halen afvoeren. Het 
hemelwater, afkomstig van daken en verhardingen, wordt gescheiden afgevoerd en 
zoveel mogelijk in open grachten opgevangen. 
Samen met deze rioleringswerken krijgen de wegen ook een nieuwe top- en onderlaag en 
worden de  nutsleidingen ondergronds gebracht.  Voor deze werken, die een kostenplaatje 
hebben van 2.205.244 euro, mogen wij een subsidie ontvangen van 1.101.717 euro 
vanwege onze minister Hilde Crevits en 493.282 euro van onze rioolbeheerder Infrax.
Om de bewoners van de betrokken straten in te lichten over het verloop van deze 
werken, organiseren wij op 11 januari om 20.00 uur in ontmoetingscentrum “De Link“ 
een infovergadering. De bouwvergunning is ondertussen aangevraagd en indien de 
administratieve afhandeling een vlot verloop krijgt, kunnen de werkzaamheden dit jaar 
opstarten.

Luc Wouters 
Burgemeester



Wat maakt nu onze Lummense piste 
      zo aantrekkelijk en succesvol?
Sportieve aanbod rond de piste: 
onze Finse piste is gelegen aan onze 
“welbekende” Vijfsprong (sportcomplex 
van Lummen). Hierdoor kan men 
gemakkelijk gebruik kan maken van 
de piste terwijl de kinderen zwemmen, 
turnen, tennissen, spelen, ...
Groene omgeving: het is een aangenaam 
parcours tussen het groen. En men liet 
ook weten dat er dit najaar boshyacinten 
zijn geplant die in het voorjaar voor nog 
een extra fleurige toets zullen zorgen.
Verlichting tot 23u30: zeker in de 
winterperiode is dit een zeer positief 
punt!
Onderhoud van en rond de piste: 
belangrijk is dat er tijdig nieuw haksel-
hout wordt gelegd om de verende 

toplaag te behouden om zo blessures te 
voorkomen.
Veiligheid: onze Finse piste ligt niet 
afgelegen zodat ieder persoon zich veilig 
voelt tijdens het lopen. Dit omwille van 
het drukke sportgebeuren rond de piste.
Spiertraining: sinds kort kan men 
niet alleen conditie opbouwen op 
onze piste maar ook aan kracht- en 
spiertraining doen. Er staan namelijk 3 
fitnesstoestellen. De toestellen werken 
met eigen lichaamsgewicht. Zo kan men 
aan buik, billen, armen en dijen werken 
om het lichaam nog beter te trainen.

Kortom, we mogen als Lummenaren fier 
zijn op onze Finse piste!

Sportieve groeten, 
Kirsten Van den Eynde

Ook spiertraining op onze Finse piste!!!
Is het nu 7u ‘s morgens, 12u ’s middags of 23u ‘s avonds, op elk moment van de dag treft men verschillende 
sportievelingen aan op onze Finse piste. In april 2009 werd in Lummen de Finse piste officieel ingelopen 
door maar liefst 120 Lummenaren. En tot op de dag van vandaag blijft het een groot succes kennen.
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Stap je fit – 10.000 stappenroutes  
 nu verzameld in een gratis pocket
Veel bewegen en vooral veel stappen en wandelen is goed voor de gezondheid. Stappen biedt heel wat voordelen. Je voelt je 
dadelijk veel beter als je minstens 10.000 stappen per dag zet.

Vorig jaar werden in 26 Limburgse 
gemeenten en ook in onze gemeente aan 
het Schulensmeer 10.000 stappenroutes 
geopend. De wandelroutes leiden je langs de 
meest uiteenlopende bezienswaardigheden, 
wat iedere wandeling uniek maakt.

De provincie heeft alle 10.000 stappenroutes 
gebundeld in een handige pocket. Deze 
pocket bevat niet alleen alle plannetjes maar 
ook heel wat informatie. Je kan de pocket 
gratis afhalen aan de UiTbalie in het Oosterhof. 
Proef zo van Limburg op een gezonde en 
veelzijdige manier. Veel stapplezier!

Betty Luyten
Schepen van toerisme



Onder een stralende herfstzon mocht ik op 20 november het startschot geven om het 
mountainbikenetwerk West-Limburg officieel in te rijden. Vele sportliefhebbers waaronder 
ook bekende Limburgse sporters zoals Dennis Vanendert, Stefan Everts, Marc Wauters en 
Tom Vannoppen lieten deze unieke kans niet liggen en genoten tijdens de tocht van de 
schitterende natuur die Lummen te bieden heeft. Na aankomst werd iedereen verwelkomd 
door burgemeester Luc Wouters. Ook gedeputeerde van sport Walter Cremers en André 
Vanmechelen, schepen van sport van de stad Halen, kwamen aan het woord.
Het netwerk omhelst bijna 100 km routes en is via Lummen en Halen verbonden met 

het mountainbikenetwerk Midden-Limburg in Heusden- 
Zolder, de route van Diest en netwerken in Vlaams-Brabant en 
Antwerpen. Hiermee is een uniek totaalconcept in 3 Vlaamse 
provincies en Nederlands Limburg gerealiseerd.
Dit project is tot stand gekomen dankzij de goede samenwerking tussen verschillende partners, waaronder 
Bloso, de Provinciale Sportdienst, Natuurpunt, de gemeentebesturen van Halen, Heusden-Zolder, Diest en 
Lummen, en verschillende diensten en privé-grondeigenaars.

Josée Theunis
Schepen van Sport

CD&V Lummen Restaurantdag
Zondag 29 januari 2012

Van 11.30u tot 14.00u en van 17.00u tot 20.00u
in St.-Lambertusgildezaal van Laren, Hoogstraat 83  -  3560 Lummen

❏ Romige tomatensoep € 1,50 x .......... = ................ €
❏ Biefstuk champignons € 12 x .......... = ................ €
❏ Biefstuk peperroom € 12 x .......... = ................ €
❏ Varkenshaasje peperroom € 12 x .......... = ................ €
❏ ½ haan met saus € 9 x .......... = ................ €
❏ Koude schotel vis € 10 x .......... = ................ €
❏ Koninginnehapje € 9 x .......... = ................ €
❏ Koude schotel vlees € 10 x .......... = ................ €
❏ Vegetarische schotel € 9 x .......... = ................ €

Kindermenu
❏ Hamburger € 3 x .......... = ................ €
❏ Kindervidé € 4 x .......... = ................ €
............... Personen Totaal: ....................................€
❏ Frieten of   ❏ brood                 Dessert ter plaatse verkrijgbaar
Naam:  .....................................................................................................
Adres:  .....................................................................................................
  .....................................................................................................

Kaarten kunnen binnengebracht worden bij een van onze mandatarissen, 
dit graag vóór 23 januari 2012
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www.lummen.cdenv.be
Blijf op de hoogte van CD&V Lummen!
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Mountainbikenetwerk 
West-Limburg feestelijk geopend
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