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Lummen verwelkomt 
   wereldtop paardensport

Tijdens het laatste weekend van april was Lummen weer het 
middelpunt van de internationale paardensport met als hoogtepunten 
de Derby van Vlaanderen en de Grote Prijs van Lummen. Dankzij de 
voortdurende inzet van de familie Postelmans om de lat steeds hoger 
te leggen, is de jumping uitgegroeid tot een absolute topwedstrijd 
van wereldniveau en kan de Belgische sportliefhebber tijdens de 
tweeënhalf uur durende rechtstreekse TV-uitzending niet alleen de 
prestaties volgen van toppers in de paardensport maar ook genieten 
van de Lummense omgeving.
Ook onze Lummense ruiters waren welkom op dit prestigieuze 
evenement. Op zaterdag 30 april streden zij voor hun Beker van 
Lummen. Voorwaarde om deel te nemen was dat paard of ruiter echt 
‘Lummens’ zijn of aangesloten zijn bij een ruitervereniging in onze 
gemeente. Voor onze ruiters, en zeker de jongeren, is het een unieke 
gelegenheid om in dit prachtige kader hun sport te beoefenen.

Om dit evenement in de meest veilige omstandigheden en met zo min mogelijk overlast voor de buurtbewoners te organiseren, 
werd tijdens de veiligheidsvergadering beslist om de Bovenstraat te gebruiken als toegang voor het vrachtverkeer. De Bovenstraat 
staat geregistreerd als een officiële en openbare weg waardoor de gemeente verplicht is de toegankelijkheid te garanderen. Er 
staat daarom ook al vele jaren de noodzakelijke verkeerssignalisatie.
In de smalle Populierenstraat waren de voorbijgaande jaren steeds problemen met het kruisen van grote paardenvrachtwagens 
en autoverkeer waardoor onder meer de veiligheid van bepaalde woningen niet kon worden gegarandeerd. Deze situatie werd 
dus vermeden. Daarnaast werden dit jaar de bezoekers via verschillende wegen tot aan het evenement gebracht waardoor 
ook de overlast maximaal werd gespreid. Vanwege de hulpdiensten en buurtbewoners mochten wij dan ook vernemen dat de 
verkeerscirculatie nog nooit zo vlot is verlopen als dit jaar. 
Om de toegankelijkheid van de Bovenstraat te verbeteren werd door onze gemeentelijke diensten de modder weggehaald en de 
gaten opgevuld met zeefzand. Hierbij wordt steeds streng toegekeken dat we enkel gebruik maken van veilige materialen die geen 
enkel risico inhouden voor onze werknemers en inwoners. Vandaar dat onze diensten al jaren werken met COPRO-gecertificeerd 
zeefzand. Dit COPRO-label garandeert ons dat we werken met een kwaliteitsproduct waarvan de samenstelling periodiek wordt 
gecontroleerd.
Ondanks deze voorzorgsmaatregelen bleven sommigen op een 
erg betreurenswaardige manier beweren dat er ernstige milieu- en 
gezondheidsrisico’s verbonden waren aan het gebruik van dit zeefzand, 
een product dat nochtans wordt aanbevolen door het Agentschap voor 
Natuur en Bos voor het herstellen van boswegen. Om deze onzekerheid 
nogmaals weg te nemen werd een onderzoek aangevraagd bij het VITO 
(Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek). De resultaten van dit 
uitgebreid onderzoek zijn duidelijk: er bestaat geen gezondheidsrisico en 
het gebruikte zeefzand is niet verontreinigd met asbest.
Graag wil ik ook de buurtbewoners bedanken voor de vele positieve reacties 
die ik mocht ontvangen, zowel betreffende de vlotte verkeerscirculatie 
als over de tevredenheid die er heerst dat de Bovenstraat terug vlot 
toegankelijk is voor de wandelaar en de fietser. We zullen ons ook blijven 
inzetten om dit event van wereldformaat met een enorme uitstraling 
en positieve weerslag op onder meer de Lummense middenstand in de 
toekomst te ondersteunen.

Luc Wouters
Burgemeester
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“Geworteld” 
  in Lummen
Hebt u ook een wortel gekregen op de jaarmarkt? Op zaterdag 30 
april organiseerde Jong CD&V Lummen namelijk een wortelactie 
op de avondjaarmarkt waar een 600-tal wortelen en flyers werden 
uitgedeeld onder de aanwezige marktbezoekers. Een wortelactie 
staat symbool voor het hebben van wortels in de samenleving. 
Het hebben van sociale contacten, een goede relatie met familie, 
buren of vrienden, een marktbezoek, … dragen daar allen toe bij. 
Ook het engagement van mensen in allerlei verenigingen zoals 

een lokale voetbalvereniging, politieke 
partij of een serviceclub kan bijdragen 
tot de ontplooiing van de mens en 
dient dan ook ten volle worden ondersteund. De oranje kleur van de wortels verwijst uiteraard naar de 
partijkleur. Stralend weer, goedgeluimde mensen en enthousiaste jongeren maakten van deze actie een 
succes. U kan steeds meer info vinden en de lengte van uw wortels in onze samenleving berekenen op  
www.wildvanwortels.be.
 
Wim Vangeel
Jongerenvoorzitter CD&V Lummen

Woord van de voorzitter
Het voorjaar van 2011 is alweer gepasseerd. CD&V Lummen was het nieuwe jaar alvast zeer goed begonnen 
met een klinkende nieuwjaarsreceptie waar we minister-president Kris Peeters mochten verwelkomen. Ook 
in het begin van het jaar hielden we onze jaarlijkse eetdag waar we weer meer dan 600 monden mochten 
vullen. Een fantastische en motiverende start voor een alweer belangrijk politiek jaar. Een overzicht van 

verschillende gemeentelijke projecten 
die op til staan, in uitvoering zijn of reeds uitgevoerd werden en 
nieuws over onze afdeling kan u lezen in dit nummer.  
De vakantie komt eraan, dus de gemeenteraad houdt het 
weliswaar twee maanden voor bekeken, maar onze burgervader 
en schepenen zitten echter niet stil want zij zullen ook in de 
maanden juli en augustus steeds wekelijks overleg blijven 
plegen. Het najaar belooft eveneens erg druk te worden, 
des te meer we ook de voorbereidingen treffen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012. 
Ook kan je vanaf nu CD&V Lummen volgen via onze vernieuwde 
website www.lummen.cdenv.be. Alle CD&V websites ter lande 
hebben een eenvormige stijl gekregen. Dus ook onze afdeling 
heeft een vernieuwde website ter beschikking gekregen die we 
regelmatig zullen updaten.  
CD&V Lummen is en blijft volop in beweging. We mogen best 
trots zijn op wat we verwezenlijken in Lummen en blijven dankzij 

resultaten en voldoening hard werken om onze burgers een zo aangenaam mogelijke leefomgeving aan te reiken. Ik wens u alvast 
een stralende zomer toe, dan volgt alle goeds wel vanzelf. Veel leesplezier met deze nieuwe editie van Leven in Lummen.

Groeten,
Veerle Beckers
Voorzitter CD&V Lummen
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Nieuw administratief centrum 
       voor gemeente en OCMW

Vandaag zitten de diensten van de gemeente en het OCMW nog verspreid in 
twee verschillende gebouwen. Maar vooral de diensten van het OCMW kampen 
met plaatsgebrek en een te krappe behuizing. Vandaar willen wij een nieuw 
administratief centrum bijbouwen op het perceel achter het huidige gemeentehuis. 
Door op deze plaats zowel de gemeente als OCMW-diensten samen te brengen in 
één gebouw, willen wij de dienstverlening naar onze Lummenaren nog verbeteren. 
Zowel de gemeente als het OCMW beschikken over een goed werkende uitgebreide 
administratieve organisatie. In beide organisaties zijn er zeer specifieke diensten. 
Zo beheert het OCMW een dienstencentrum en een woonzorgcentrum en hebben 
ze een uitgebreide maatschappelijke dienstverlening. Binnen de gemeentelijke 
organisatie vind je weer specifieke diensten zoals bevolking, milieu, ruimtelijke 

ordening, … Naast deze specifieke diensten beschikken zowel het OCMW als de gemeente over analoge ondersteunende diensten zoals een 
financiële dienst, een personeelsdienst, preventie en veiligheid op het werk, een technische dienst, … Beide besturen zijn tot het inzicht gekomen 
dat door een integratie van precies die ondersteunende diensten we een nog betere dienstverlening aan de Lummense bevolking kunnen geven, 
tegen veel lagere kosten. Samenwerken is een noodzakelijke factor om de uitdagingen, die op een lokaal bestuur rusten, aan te kunnen. Door 
beide administraties te huisvesten in éénzelfde gebouw kunnen wij voor onze medewerkers een nog professionelere werkomgeving uitbouwen 
met plaats voor nieuwe technologieën en inzichten. Maar ook voor onze lummenaren is dit een belangrijke stap voorwaarts. Met één centrale 
toegang met ontvangstruimte zijn alle diensten gemakkelijk bereikbaar en dient u zich niet meer naar verschillende gebouwen te begeven om 
bepaalde documenten in orde te brengen. Het gebouw wordt ook beter toegankelijk gemaakt voor personen met een handicap zodat iedereen 
op een correcte, moderne en klantgerichte manier wordt verder geholpen. Het architectenbureau is samen met een interne werkgroep het dossier 
aan het voorbereiden zodat volgend jaar de bouwwerkzaamheden kunnen opstarten.

Luc Wouters, Burgemeester

Vernieuwde 
website ocmw
Na de vernieuwde website van 
de gemeente heeft nu ook het 
OCMW van Lummen een nieuwe 
website.
Op deze website kom je snel te 
weten of je aanspraak maakt 
op de verwarmingstoelagen, 
of er openstaande vacatures 
zijn waarvoor je interesse hebt, 
de agendapunten van de raad 
en zoveel meer… Je kan via de 
diverse menu’s op verschillende 
manieren doorheen de website 
bladeren naar de informatie die 
je nodig hebt. Ook suggesties 
en klachten kan je via de 
website doorgeven zodat de 
dienstverlening voortdurend 
kan verbeteren. Vanzelfsprekend 
kan je er ook alle openingsuren 
van de verschillende diensten op 
terug vinden.
Het is dus zeker interessant om 
eens een kijkje te gaan nemen op 
www.ocmw-lummen.be. 

Aandacht voor armoede 
     in onze gemeente
Tegen een achtergrond van een zeer snel evoluerende en  
moderne multimediamaatschappij, waar hoge verwachtingen 
worden gesteld aan de mensen, zijn er velen die in onze 
samenleving niet meer mee kunnen. Voor hen wordt het om 
allerlei redenen te veel en zij moeten dan afhaken op verschillende 
terreinen: financieel, tewerkstelling, scholing, vereniging, enz. 
Op deze manier worden zij beknot in hun kansen om voldoende te kunnen deelnemen 
aan het maatschappelijk leven. Ook binnen onze gemeente is er armoede, maar die is niet 
altijd zichtbaar. Mensen lopen nu eenmaal niet te koop met hun problemen en proberen 
dit dan ook op één of andere manier te camoufleren. Onder impuls van een werkgroep 
werd er in 2005 een samenwerking afgesloten met het RIMO Limburg, waardoor er in 2006 
een opbouwwerker kon starten. Met de steun van het OCMW werd er de voorbije jaren 
vooral aandacht (een luisterend oor) geschonken aan de contacten met deze mensen. Dit 
resulteerde in een goed uitgebouwde werking met een eigen naam “Het Open Poortje” 
en allerlei activiteiten en vormingsmomenten. Dankzij het OCMW, de gemeente, het PWA 
en het RIMO werd het mogelijk om een pand te huren in de Kerkstraat te Lummen. Deze 
huisvesting werd officieel geopend op 16 juni 2011. Wij hopen hiermee een thuis te kunnen 
creëren, waar zij zich op de eerste plaats goed kunnen voelen. CD&V Lummen hoopt dat 
deze mensen via ondersteuning, contacten, activiteiten en eventuele vormingsmomenten 
terug hun weg mogen vinden binnen deze Lummense samenleving.

Aloïs Van Grieken, OCMW-raadslid
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Start werken 
aan de kerk van Meldert
Op 7 juli 2006 sloeg het noodlot toe in Meldert. De toren en een deel van het schip van de 
kerk stortte in. Volgens het expertiserapport moet de oorzaak van de instorting het gevolg 
zijn van de verschillende verbouwingen die in de loop van de jaren hebben plaatsgevonden 
in de kerk. De kerk draagt dan ook al een hele geschiedenis met zich mee en wordt voor het 
eerst vermeld in 1365 als kapel. Deze kapel werd ook vermeld in 1559 en in 1687. De in 2006 
ingestorte westtoren is vermoedelijk romaans van oorsprong en werd later ingebouwd in een 
groter geheel. Het schip van de kerk dateert uit de 17de eeuw. Het jaartal 1780 aangegeven 
d.m.v. muurankers wijst op een latere herstelling of verbouwing. De kerk werd in de 19de 
eeuw uitgebreid en voorzien van zijkapellen. De zijgebouwen aan de westtoren zijn van nog 
een recentere datum. Op de Atlas van de Buurtwegen die de toestand van 1841 weergeeft, 
ontbreken ze namelijk nog. Door de ruime historische waarde van de kerk kreeg zij in 1971 
het statuut van beschermd monument. Dankzij deze erkenning als beschermd monument 
kunnen wij een beroep doen op een subsidie van 60 % van de Vlaamse Gemeenschap en 20 
% van de provincie Limburg. Nadeel is dan wel dat er een loodzware administratieve procedure aan voorafgaat. Na vijf jaar zijn we 
dan ook gelukkig dat wij de start van de werken kunnen aankondigen waarbij wij een toezegging hebben van de subsidies van de 
Vlaamse Gemeenschap en de provincie Limburg. Onder toezicht van architect Peter Vos zal aannemer Corvers-Vrancx de kerktoren 
in een stalen constructie heropbouwen en het bestaande gedeelte renoveren. De werkzaamheden zullen ongeveer een jaar in 
beslag nemen.

Luc Wouters, Burgemeester
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250.000 € subsidie voor 
“Wonen in West-Limburg”
Gelegen aan het belangrijkste kruispunt van Vlaanderen en tevens inkompoort van de 
groenste provincie is Lummen een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Je kan er 
rustig wonen in het groen maar ook met een uitgebreid aanbod van gemeentelijke 
voorzieningen. Gevolg is dat de prijzen van bouwgrond en woningen de laatste jaren 
pijlsnel gestegen zijn. Samen met onze buursteden Halen en Herk-de-Stad willen 
wij verder bouwen aan onze aantrekkelijke woonomgeving maar ook met aandacht 
voor betaalbaar wonen. Daarom werd vorig jaar de interlokale vereniging “Wonen in 
West-Limburg” opgericht. Met “Wonen in West-Limburg” willen de drie partners de 
regionale samenwerking omtrent alles wat met het onderwerp ‘wonen’ te maken heeft, 
verbeteren en verder uitbouwen. Het project “Wonen in West-Limburg” wordt volledig 
gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest voor een totaal bedrag van 250 000 euro.
De interlokale vereniging “Wonen in West-Limburg” streeft vooral naar het ontwikkelen 
van één passend gemeenschappelijk woonbeleid voor de drie partnergemeenten. 
Daarnaast zal de vereniging zich inzetten voor het begeleiden van projecten voor 
zowel sociale als private huisvesting, het ondersteunen van initiatieven voor duurzaam, 
energiebewust en ecologisch wonen, alsook levenslang en aanpasbaar wonen voor 
gehandicapten. 
Wat betekent dit concreet voor u? Onze belangrijkste prioriteit blijft de dienstverlening 
naar u toe! Voor advies omtrent premies en subsidies, een gratis energiescan of algemene 
informatie over wonen in Lummen, kunt u nog steeds terecht bij ons wooninfopunt 
op het gemeentehuis. De heer Wim Liefsoens blijft voor u het aanspreekpunt omtrent 
alles wat met wonen te maken heeft. U kunt er vrij terecht, maar gemakkelijker is om 
een telefonische afspraak te maken met de dienst (zie hieronder). Op die manier is er 
voldoende tijd om uw eigen situatie te onderzoeken.

Contact
Wooninfopunt - Wim Liefsoens
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen - 
Tel.: 013 53 05 89 - wooninfopunt@lummen.be

Opening opvoedingswinkel
Dit jaar opent het Lummense OCMW in samen-
werking met de OCMW’s van Halen en Herk-de-
Stad een opvoedingswinkel. De opvoedingswin-
kel is er voor iedereen die de zorg opneemt voor  
kinderen en jongeren en vragen heeft rond 
opvoeden: ouders, grootouders, familie, maar 
ook onthaalouders, leerkrachten, kinderbege-
leiders, jeugdleiders, ... Een opvoedingswinkel 
geeft informatie en advies over de opvoeding 
en ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 
tot 18 jaar. Je kan hier vrijblijvend of op afspraak  
binnenstappen voor informatie & brochures 
of voor een gesprek naar aanleiding van jouw 
opvoedingsvraag. Wanneer je met zulke vragen 
zit, is het nuttig om met iemand hierover te praten 
en tips te krijgen. De opvoedingswinkel kan je 
hierbij helpen. Medewerkers van de opvoedings-
winkel bieden je een luisterend oor, geven advies 
en zoeken samen met jou naar een passend  
antwoord op je vragen. De opvoedingswinkel heeft 
de eerste en de derde maandag van de maand 
een zitdag van 13u tot 19u in het Merelnestje,  
Wijngaardstraat 8, in Lummen. 
www.opvoedingswinkelwestlimburg.be

Kristof Mols
OCMW-raadslid



Positieve evolutie 
van de Gemeenteschuld-uitgaven

De gemeente Lummen heeft de afgelopen jaren reeds veel projecten voltooid. 
Een aantal andere grote projecten zijn onlangs opgestart of staan op het punt 
om opgestart te worden waaronder onze bibliotheek, de heropbouw van de 
kerk van Meldert, de aanleg van fietspaden in Thiewinkel en Meldert, de bouw 
van een administratief centrum, …
Om een overzicht te geven welke financiële impact al deze projecten hebben 
op de begroting van Lummen, is het interessant om de grafiek te bekijken van 
de evolutie van de leningsschuld doorheen deze legislatuur. In onderstaande 
grafiek zie je dat wij de schuld-uitgaven gevoelig hebben laten dalen in de 

eerste 3 jaren van de legislatuur. In 2010/2011 laten we de leningslast iets stijgen om deze in 2012/2013 stabiel te houden.
Het niveau van de schuld-uitgaven bij het einde van de legislatuur 2013 (1.003.000 Euro) is gevoelig lager dan bij de start van de 
legislatuur (1.306.474 Euro). Bij deze evolutie hebben wij rekening gehouden met het uitvoeren van al de geplande projecten.
Conclusie: De schuldenlast van al de uitgevoerde en geplande projecten wordt scherp onder controle gehouden en ligt lager dan 
bij het begin van de legislatuur.

Guy Vaes, Schepen van Financiën

Lummen is voortaan een 
   Fair Trade gemeente
Op 27 mei 2011 kreeg de gemeente Lummen de titel van Fair Trade gemeente uitgereikt. Het label 
van Fair Trade Gemeente geeft aan dat een gemeente en haar inwoners eerlijke handel een warm 
hart toedragen en er ook effectief werk van maken. Met dit initiatief werkt de Gemeentelijke Raad 
voor Ontwikkelingssamenwerking en de gemeente aan de achtste milleniumdoelstelling dat staat voor eerlijke wereldhandel. 
Wil je eens proeven van één van deze producten, aarzel dan niet en ga eens langs bij de deelnemende handelaars. Door het 
kopen van zulke producten maak je het leven van heel wat mensen in het zuiden aangenamer. Bij deze willen we dan ook de 
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en alle medewerkende handelaars danken die in dit hele gebeuren 
een belangrijke rol spelen.

Josée Theunis, Schepen van ontwikkelingsamenwerking
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KMO-zone ‘Lindekensveld’: bouw gaat van start
Door de ontwikkeling van een achttal percelen KMO-gronden op de 
KMO-zone ‘Lindekensveld’ heeft de gemeente een aantal Lummense 
zonevreemde KMO’s de kans geboden op zekerheid in de toekomst. Doordat 
deze KMO’s zonevreemd zitten op hun huidige locatie hebben ze er geen 
uitbreidingsmogelijkheden meer. Met de ontwikkeling van deze gronden 
hebben we hen weer de mogelijkheid gegeven om verder te groeien en 
voor extra werkgelegenheid te zorgen. De bouwvergunningen van de 
eerste bedrijven op deze zone zijn reeds goedgekeurd, waardoor ook de 
werkzaamheden, met de opbouw van de gebouwen, van start zijn gegaan.

Guy Vaes, Schepen van lokale economie
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Oplevering serviceflats
Eind april zijn de 
twintig serviceflats 
naast het woonzorg-
centrum afgewerkt. 
En het resultaat van 
de drie verdiepingen 
hoge Residentie 
Den Eik mag er zijn. 
Op 14 mei was er 
dan ook een eerste 

kijkdag voor het grote publiek. Dit was meteen een voltreffer want 
enkele honderden senioren kwamen een kijkje nemen. 
Ondertussen is ook de huurprijs van een flat bepaald dewelke 
neerkomt op 22 euro per dag exclusief gas, elektriciteit, water,  
telefoon en kabel. Een flat bestaat uit een leefruimte, slaapkamer,  
badkamer met douche, berging en een volledig ingerichte 
kookruimte. In geval van nood kunnen de bewoners via een  
individueel oproepsysteem een medewerker van het nabijgelegen 
woonzorgcentrum oproepen. Er is voldoende parkeergelegenheid 
en ook fietsenstallingen worden voorzien.
Inschrijven kan vanaf de leeftijd van 65 jaar en men moet  
zelfstandig kunnen wonen. Er wordt gewerkt met een puntensysteem  
waarbij Lummenaren voorrang krijgen. Op dit moment zijn er reeds een  
tiental inschrijvingen. Voor verdere info kan u zich altijd wenden tot 
de maatschappelijk assistent van het woonzorgcentrum.

Zwerfvuilactie STrAAT.NeT 2011:
9620 kg zwerfvuil ingezameld
Vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 maart stonden in Lummen 
volledig in het teken van de actie STRAAT.NET 2011, een initiatief van 
de Afvalintercommunale Limburg.Net.   
Tientallen schoolkinderen en vrijwilligers van verenigingen hebben 
meer dan 100 km wegbermen vrijgemaakt van rondslingerende 
rommel en afval. Het zwerfvuil werd ingezameld in speciale 
vuilniszakken die verzameld werden in de box op het gemeenteplein. 
Al snel kon men zien hoeveel zwerfvuil er wordt weggeworpen langs 
onze Lummense wegen. Ook personeelsleden van de gemeente 
samen met de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploeg en 
de ploeg Lokale 
Diensten Economie 
van de Winning 
hebben geholpen. 
Er werd liefst 
9620 kg zwerfvuil 
i n g e z a m e l d . 
Daarbij kan u gaan 
denken dat deze 
zwerfvuilactie een 
groot succes was. Niets is minder waar. Een zwerfvuilactie is pas een 
succes wanneer men geen zwerfvuil hoeft in te zamelen.
Voor de gemeente Lummen stopt de strijd tegen het zwerfvuil niet 
met deze opruimactie. We zullen de bevolking blijven sensibiliseren 
en blijven optreden tegen zwerfvuil, het verbranden van afval en 
sluikstorten.Werken in Lummen

De werken aan de 
verkaveling “Meldert 
Het Gehucht” zijn 
beëindigd. 
66 bouwplaatsen 
wachten op een 
nieuwe eigenaar 
en de straatnaam 
werd er gedoopt tot 
Kruienstraat. Binnen 

enkele maanden zullen de wegeniswerken van de verkaveling  
“Molem Het Gehucht” ook klaar zijn. Deze verkaveling is nog eens  
goed voor 44 bouwkavels. Daar zal de nieuwe straatnaam 
Kempenstraat luiden. In totaal worden dus 110 loten gecreëerd  
voor bouwers aan gezinsvriendelijke prijzen.   
De vernieuwing van het wegdek en de betongreppels in de  
St.-Sebastiaanstraat zijn voltooid. Ook 
in de Kapelstraat lopen de werken bijna 
ten einde en aansluitend zal eveneens 
de heraanleg van de Kammestraat en 
omliggende straten dit jaar nog worden 
aanbesteed. Het Charles Wellens pleintje 
zal vermoedelijk in het najaar opgefrist 
worden.

Dirk Snyers, Gemeenteraadslid

Bouw Sjamajeeke Genenbos
D e  r u w b o u w 
voor onze nieuwe 
locatie voor de 
buitenschoolse 
opvang te Genen-
bos is klaar. Ook 
de werken voor 
de technieken 
vorderen snel. 
Als alles volgens 
planning verloopt 
wordt het gebouw voor de kerstvakantie 
opgeleverd en kunnen wij bij de start van 
het tweede trimester onze splinternieuwe 
opvanglocatie feestelijk openen. 

Betty Luyten
Schepen voor buitenschoolse opvang



rUP recreatiezone KWS Linkhout
goedgekeurd 
Doordat een deel van de terreinen van 
voetbalclub KWS Linkhout particulier 
verkaveld worden in bouwloten, is er 
geen toekomst meer voor de club op de  
huidige locatie.
Als lokaal bestuur dragen wij de 
verantwoordelijkheid om onze jeugd 
maximaal de kans te geven zich ook op  
sportief vlak te ontwikkelen in hun eigen 
leefomgeving.
Door de opmaak van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) willen wij een nieuwe recreatiezone uitbouwen langsheen de 
Kapelstraat. Nadat de gemeenteraad deze plannen goedkeurde in haar zitting van februari stemde nu ook de bestendige 
deputatie van onze provincie in met dit RUP.

In dit goedgekeurde plan is er ruimte voor twee volwaardige voetbalvelden met daartussen plaats 
voor kleedkamers en een kantine. Daarnaast is er een ruime parking voorzien voor een 70-tal wagens 
wat overeenkomt met de door de club geraamde behoefte.
Samen met de club, die wij proficiat willen wensen met hun promotie naar tweede provinciale,  
starten wij nu met de praktische uitvoering van de plannen.

Luc Wouters, Burgemeester

�

Stap je fit aan het Schulensmeer 
Veel bewegen en vooral veel stappen en wandelen 
is goed voor de gezondheid! Stappen biedt heel 
wat voordelen. Het traint de spieren, stimuleert 
de bloedsomloop en zorgt voor calorieverbruik. 
Je voelt je dadelijk veel beter als je minstens 
10.000 stappen per dag zet. Het woord ‘sporten’ 
schrikt nogal wat mensen af maar voor stappen of 
wandelen bestaat er geen drempel. Iedereen kan 
het op elk moment, welke leeftijd of conditie je 
ook hebt.
Wij willen zoveel mogelijk Lummenaren in 
beweging krijgen en daarom hebben wij samen 
met onze collega’s van de werkgroep Preventie 
en de provincie, twee nieuwe wandelroutes 
uitgestippeld aan het Schulensmeer. 

De 10.000-stappenroute is ongeveer 7 km lang. De 4000-stappenroute is ongeveer 2,6 km lang, deze wandeling loopt 
gedeeltelijk over het fietspad en is toegankelijk voor iedereen.  Beide wandelroutes bevinden zich midden in de natuurlijke 
omgeving van het prachtige Schulensmeer. Op zondag 5 juni werden de wandelroutes feestelijk ingewandeld. 
Voor meer informatie kan je altijd bij de UiTbalie (Oosterhof ) en de balie van Toerisme Midden Limburg (in het 
Vlootgebouw) terecht.
Stap je fit en geniet ondertussen met volle teugen van de prachtige Lummense natuur.

Betty Luyten, Schepen van toerisme



CD&V-Senioren in beweging: 
    GeZOND ouder worden

Wandelen is een sport
Gedaan met het stoffige imago! Wandelen is hip! En gelukkig maar, want wandelen is de instapsport bij 
uitstek: goed voor jong en oud en perfect te integreren in je drukke dagschema.
Wandelen kan in de eerste plaats ontspannend zijn, maar het biedt ook enorme gezondheidsvoordelen. 
Het is een eenvoudige en erg laagdrempelige manier van bewegen die vrijwel iedereen op eender 
welk moment kan beoefenen. Het belangrijkste en meest gekende positief effect is het cardiovasculair 
aspect. Door dagelijks een halfuurtje te wandelen verminder je de kans op hart en vaatziekten. Je 
uithoudingsvermogen verbetert, je krijgt meer spiermassa en verliest lichaamsvet. Wat veel mensen niet 
weten is dat wandelen ook goed is voor je mentale weerbaarheid. Je voelt je beter in je vel en hebt minder 
last van stress.   
Goed uitgerust
In principe heb je weinig specifieke uitrusting nodig om elke dag een half uurtje te wandelen. Wil je toch 
wat intensiever aan het werk, dan is het zeker raadzaam het juiste materiaal aan te schaffen. Investeer zeker 
in goede wandelschoenen om het risico op blessures te vermijden. Schoenen moeten altijd aangepast 
zijn aan de ondergrond waarop je wandelt. In de bergen heb je dus andere schoenen nodig dan op een 
vlakke wandelweg. Koop je schoenen in een gespecialiseerde zaak zodat je de juiste informatie krijgt.  

Wat kledij betreft zijn er niet veel regels. Koop makkelijke, ademende kledij waar je je goed in voelt. Plan je een langere wandeltocht, kleed je dan 
in verschillende laagjes en zorg voor een goede regenuitrusting. Je sokken zijn wel belangrijk. Kies voor een model zonder naden, zo voorkom je 
blaren. Sommige modellen hebben zones met verschillende diktes, 
naargelang de belasting. Wil je intensief gaan wandelen, dan kan 
een hartslagmeter helpen. In de andere gevallen zorg je ervoor 
dat je tijdens de wandeling gewoon kan blijven praten, dan zit je 
hartslag meestal goed.
Ontspannen en ontdekken
Aan je conditie werken is prima, maar wandelen biedt je nog zoveel 
meer! Geniet van de prachtige natuur tijdens een boswandeling, 
voel het zand kriebelen tussen je tenen op het strand of kom alles 
te weten over de culturele achtergrond tijdens een stadswandeling. 
Hou je van gezelschap en wandel je graag in groep, sluit dan aan bij 
een wandelclub of organisatie.
Gezondheidswandelingen 
Met de gezondheidswandelingen vertrek je en kom je aan in groep, 
onder begeleiding. Deze wandelingen zijn gratis, inschrijven hoeft 
niet. Wie komt, wandelt mee!
Wanneer?  Wekelijks op donderdag, vertrek om 14.00 uur
Vertrekplaats?  Sportcomplex Lummen of lokaal dienstencentrum Oosterhof (zaal 5)
Meer info?  Willy Masselin 013/52 15 63

�

Wandelgebied Lummen-Centrum geopend 
Op zondag 8 mei 2011 werd de wandelroute “Lummense parels” officieel geopend.
Samen met Natuurpunt vzw en Regionaal Landschap Lage Kempen zijn bewegwijzerde 
wandelpaden aangelegd vanaf het gemeenteplein naar de Willekensberg, het domein 
Duizendjarige Eik en de Vijvers van Schalbroek. In totaal zijn er 5 nieuwe routes met een 
lengte variërend tussen 2,5 km en 11 km.
Van deze wandelingen is een folder met wat informatie en een routebeschrijving gemaakt. 
Deze folder kan gedownload worden via de website van de gemeente Lummen.

Josée Theunis, Schepen van sport



Sportbeleidsplan 
van onze gemeente

Het nieuwe decreet “Lokaal Sport voor Allen-beleid” stimuleert de beleidsaandacht voor de sport in gemeenten. Dit decreet stelt het 
voorleggen van een door de gemeenteraad goedgekeurd sportbeleidsplan als één van de belangrijkste voorwaarden. Het decreet 
definieert het sportbeleidsplan als het bewijs voor de beleidsaandacht voor het brede spectrum van actieve sportpraktijk, waarbij de 
ondersteuning van de sportverenigingen centraal staat. Het bevat alle doelstellingen, inspanningen, voorzieningen en instrumenten 
voor het voeren van een sportbeleid. Het komt tot stand, wordt uitgevoerd en geëvalueerd via een open, communicatieve, interactieve 
en dialogerende bestuursstijl, waarbij de sportraad een expliciete rol vervult en het bevat minstens vier hoofdstukken. 
Hier volgt kort samengevat het sportbeleidsplan van onze gemeente.

1. Inleiding 
De gemeente Lummen voldeed al aan andere belangrijke voorwaarden, namelijk de oprichting en erkenning van een sportraad en het 
aanstellen van een sportgekwalificeerde ambtenaar. Een sportbeleidsplan opstellen onder deze vorm was nieuw. De sportfunctionaris 
heeft dan ook de ontwikkelingen van het nieuwe decreet “Lokaal Sport voor Allen-beleid” nauwgezet op de voet gevolgd via de 
periodieke infomomenten en bijscholingen georganiseerd door Bloso en het Instituut voor Sportbeheer.
Na samenstelling van de nieuwe bestuurscommissie “Sport” van 30 maart 2007 is op 4 mei 2007 de stuurgroep samengesteld. Deze 
werd zo samengesteld dat alle belangrijke factoren die betrokken zijn bij het gemeentelijke sportbeleid hierin vertegenwoordigd 
waren. Door een zeer interactieve manier van werken zijn we ervan overtuigd dat alle belangengroepen voldoende betrokken geweest 
zijn bij het opstellen van ons sportbeleidsplan 2008-2013. Zoals bij alle plannen is dit uiteraard een consensus tussen wenselijkheid, 
financiën en politieke haalbaarheid.

2. Onze missie
Het gemeentebestuur van Lummen voert een sportbeleid om zoveel mogelijk inwoners zo regelmatig mogelijk te laten sporten in 
zo goed mogelijke kwaliteitsvolle omstandigheden. Anderzijds wil de gemeente om de bijzonder getalenteerde sporters optimale 
ontplooiingsmogelijkheden verschaffen en dit met uitdrukkelijke aandacht voor de vrijwaring van de integriteit van de sport.

3. Onze sportbeleidsdoelstellingen
-  Ondersteuning sportverenigingen
-  Ondersteuning en stimulering anders georganiseerde sport
-  Ondersteuning en stimulering van de toegankelijkheid tot 

sport en de diversiteit in de sport
-  Meerjarenplan sportinfrastructuur
-  Kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders in sport-

verenigingen

Tenslotte nog enkele voorbeelden van de tot nu toe verwezenlijkte 
doelstellingen:
-  De clubs krijgen, aan de hand van een nieuw toelagereglement 

met kwaliteitscriteria, een financiële ondersteuning voor een 
optimale werking.

-  Het gemeentebestuur geeft aan de hand van een nieuw toelagereglement een investeringstoelage aan clubs om de kwaliteit van de 
sportomstandigheden te verbeteren.

- Het gemeentebestuur organiseert schoolsportdagen per leeftijdscategorie. 
-  Het aantal uren sportacademie wordt uitgebreid in functie van de specifieke noden en interesses vanuit de verschillende scholen. 
-  Het gemeentebestuur breidt het aanbod van seniorensport uit zowel qua activiteiten als qua leeftijd. 
-  Ter promotie van de gehandicaptensport en de gemeentelijke G-sportclubs organiseert de sportdienst G-sportdagen. 
-  Het gemeentebestuur legt een Finse piste aan, om aan de grote sportbehoefte van de individuele jogger te voldoen.
-  Ook legt het gemeentebestuur een vast mountainbikeparcours aan om de individuele mountainbiker te verwennen in onze mooie 

omgevingen.

Kirsten Van den Eynde
Gemeenteraadslid
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Multifunctioneel sportterrein officieel 
geopend tijdens de buitenspeeldag

Op 6 april 2011 werd het nieuwe multifunctioneel 
sportterrein officieel geopend. Het terrein werd ingespeeld 
door de duiveltjes van Jeluge (jeugdvoetbalsamenwerking 
Lummen-Gestel) en LMZ (jeugdvoetbalsamenwerking 
Linkhout-Meldert-Zelem). 
De opening paste volledig in het kader van de buitenspeeldag 
die nu al voor de vierde keer het buitenspeelseizoen 
officieel inluidde. Op deze 
woensdagnamiddag werd 
de omgeving rond het 
sportcomplex weer omgetoverd 
tot een open speelplein. 
De buitenspeeldag is het 
hoogtepunt van een campagne 
die kinderen en jongeren 
aanzet om buiten te spelen en 
te sporten in hun onmiddellijke 
woonomgeving. Er gaat immers 

niets boven een gezonde geest in een gezond lichaam. 
Daarom investeert de gemeente graag in nieuwe sportinfrastructuur die jongeren de mogelijkheid 
biedt om hun vrije tijd op een sportieve manier in te vullen. Zoals het woord het zegt, zal het 
multifunctioneel sportterrein tegemoet komen aan de wensen van velen. Tennissen, volleyballen, 
basketballen, voetballen, hockey, … het kan allemaal.
Als gemeente mogen we trots zijn op ons sportcentrum. De veelzijdigheid van onze infrastructuur 
biedt comfort en kansen aan al onze inwoners.  

Josée Theunis
Schepen van sport
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Mountainbikeparcours 
                op Lummens grondgebied

In samenwerking met Bloso en de provincie Limburg stippelde de gemeente een vast mountainbikeparcours uit dat ons leidt 
langs de mooiste kronkelpaadjes, passages en hellingen op ons grondgebied. De route vormt de schakel tussen twee andere vaste 
mountainbikeparcours. Via Heusden vormt het een verbinding met het routenetwerk Midden-Limburg en het Euregionetwerk 
tot Maastricht, Voeren, … Via Diest vormt het een verbinding met het netwerk “De Merode” dat via de Kempen aansluit met 
Antwerpen.

Met dit initiatief hopen we aan de grote sportbehoefte van de individuele mountainbiker te voldoen. Deze zomer zal de route 
bewegwijzerd worden en zullen er controleritten uitgevoerd worden. Als alles naar wens verloopt, zal het parcours officieel geopend 
worden op 20 november 2011.

Josée Theunis
Schepen van sport



Blijf op de hoogte van CD&V Lummen!
www.lummen.cdenv.be
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