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Vuurwerkspektakel @Lummen anno 2014
Uit de talrijke opkomst voor het vuurwerkspektakel blijkt dat we 
de gesneuvelden uit de  Eerste Wereldoorlog nooit willen vergeten.  
Het gemeentebestuur organiseerde een herdenkingsplechtigheid 
in samenwerking met de heemkundige kring en toneelkring  van 
thiewinkel. Lummen kermis 18 augustus 1914, was immers de dag 
dat de Duitse troepen 63 huizen platbranden en 74 families hun 
woning verloren en waarbij ook nog 4 slachtoffers vielen.

Dirk Snyers
Schepen van Feestelijkheden

Voorwoord André Neskens
De federale, regionale en Europese verkiezingen liggen al een tijdje achter de 
rug.
De regeringen zijn of worden gevormd en elke partij tracht haar programma 
door te drukken. CD&V zit mee aan tafel en we rekenen er op dat het banen-
plan van Kris Peeters uitgevoerd wordt. Het banenplan van Kris Peeters heeft 
veel aandacht voor werk voor iedereen met een stijging voor de lage lonen en 
behoudt van de index.
Geen mini-jobs maar volwaardig werk is eveneens een belangrijk onderwerp in 
het banenplan. Het volledig banenplan maar ook onze andere doelstellingen 
kan je nalezen op de site van CD&V. “Fier op Lummen” is meer dan een slogan.
Het is goed leven in Lummen. Als we de sociaal economische gegevens van alle 
Limburgse gemeenten erop nakijken behoort Lummen steeds tot één van de 
betere Limburgse gemeentes. 

Zowel op vlak van inkomens als op vlak van voorzieningen scoren we zeer goed. Het aanbod van sport-
mogelijkheden, sociale woningen, verkavelingen, ouderzorg, ....  is zeer groot in Lummen.
Dat we een goede service kunnen aanbieden zonder hoge belastingen is het gevolg van een goed beleid.
Tijdens de CD&V bestuursvergaderingen wordt elke verandering, aanpassing of vernieuwing getoetst 
aan “het gemiddeld Lummens gezin”. CD&V wil geen beslissingen nemen waarvan “de Lummenaar” niet 
beter wordt. “Lummen een gemeente met een hoge welvaart en een hoog welzijn”  houden we steeds 
voor ogen.  Het CD&V bestuur is trouwens geen gesloten clubje. We staan open voor elk idee, inbreng of 
voorstel. Elk CD&V lid kan deel uitmaken van onze bestuursploeg.
Voor meer informatie over het CD&V lidmaatschap of deelname aan de vergaderingen kan je contact 
opnemen met een van onze bestuursleden. Zoals je op de laatste pagina van deze uit-
gave kan lezen, doen we meer dan vergaderen. Zaterdag 6 september maken 
we een bijzonder mooie en leerrijke uitstap. Elk CD&V lid kan deze fi jne uit-
stap mee maken. Tot slot kan u hopelijk nog genieten van de laatste zomer-
kriebels.  Aan de 2- zitters, en sollicitanten wensen we veel succes.

Met vriendelijke groeten,
André Neskens
Voorzitter CD&V Lummen
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Tijdens de zomer zorgt de sportdienst 
weer voor een hele leuke vakantie voor 
onze kinderen van 4 tot 16 jaar. Zo gaan 
er meerdere kampen door op verschil-
lende plaatsen in onze gemeente.  In de 
sporthal, aan het Schulensmeer, The Out-
sider en GCOC Oosterhof. De kampen heb-

Fun@Schulensmeer
Op dinsdag 24 juni zijn alle kinderen uit 
het vijfde en zesde leerjaar van de scho-
len van Lummen, Herk-de-Stad en Halen 
weer naar het Schulensmeer afgezakt, met 
de fi ets, voor een onvergetelijke sportdag. 
De verschillende sportdiensten hadden de 
handen in elkaar geslagen en zo waren er 
tal van activiteiten te beleven in en rond 
het Schulensmeer; Klimmuur, mountain-
bike, dansen, kajak, zeilen, surfen, beach-
volley, oriëntatieloop, go-carts, hengelen 
en nog veel meer.  Alle 700 kinderen heb-
ben kunnen uitleven!       

Veerle Verboven
Gemeenteraadslid

Een leuke zomer vol sportkampen !
ben allemaal een ander thema: van een 
Indianenkamp tot omnisportkamp, van 
een Crea-activiteitenkamp tot een echte 
circusstage,… Maar liefst meer dan 500 
kinderen namen deze zomer deel.     

Veerle Verboven
Gemeenteraadslid

Jeugd in actie tijdens 
scholensportdagen
Tijdens de scholensportdagen van 19 en 
20 mei scheen de zon met volle teugen en 
de kinderen hadden hierdoor enorm veel 
plezier. In en rond het gemeentelijk sport-
complex konden ze naar hartenlust spe-
len. Zwemmen, dansen, oriëntatieloop, … 
het zijn maar een paar van de activiteiten 
die aan bod kwamen. Het reuze springkas-
teel bijvoorbeeld, waar ze een sprong van 
wel 4 meter naar beneden konden maken, 
was een voltreffer. Het was het voor de ene 
al wat makkelijker dan de andere, maar na 
wat aanmoediging van de andere leerlin-
gen ging bijna iedereen naar beneden. 
Zelfs een paar leerkrachten en onze sche-
pen van sport waagden de sprong. De 900 
kinderen hadden een onvergetelijke dag! 

Veerle Verboven Gemeenteraadslid 
Wim Vangeel Schepen van Sport

Fun@Schulensmeer

ben allemaal een ander thema: van een 
Indianenkamp tot omnisportkamp, van 
een Crea-activiteitenkamp tot een echte 
circusstage,… Maar liefst meer dan 500 

Wist je dat…

Onze gemeente resoluut kiest voor 

een eigen huis-aan-huis ophaling van 

glas en ijzer en er in 2013 293 ton glas 

en 25 ton ijzer werd opgehaald?



 4

Een ondernemer – is 
die nu bakker of land-
bouwer – verdient 
een overheid die oog 
heeft voor hem/haar. 
En die met kennis van 
zaken de troeven van 
onze ondernemers 
versterkt. Wij willen 

onze ondernemers volop steunen in hun 
ondernemen , zeker nu in moeilijke econo-
mische tijden. De inzet van ondernemers, 
samen met hun werknemers , is immers de 
sleutel van onze welvaart.

Dienst lokale economie uit de 
startblokken
Unizo Lummen (Unie zelfstandige onder-
nemers) stelde een prioriteitenlijst op 
waaraan we volgens hen speciale aan-
dacht moeten besteden in deze legis-
latuur. Als eerste prioriteit  pleiten onze 
Lummense ondernemers voor een fysiek 
aanspreekpunt voor lokale economie in 
onze gemeente.
Als antwoord op deze concrete vraag 
werd recent een medewerker lokale eco-
nomie aangeworven met als opdracht 
een goed uitgebouwd fysiek en digitaal 
ondernemersloket uit te werken.

Inzetten op lokale economie

Deze medewerker zal informatie ver-
strekken over de eigen dienstverlening, 
maar eveneens doorverwijzen naar ex-
terne diensten. Uiteraard worden speci-
fi eke aanvragen (stedenbouw, milieu, 
mobiliteit, ...) effectief behandeld door 
de bevoegde gemeentelijke diensten. De 
dienst lokale economie fungeert als door-
geefl uik waarbij de ondernemers gericht 
doorverwezen worden. 

Economische troeven verder 
uitspelen
De ligging aan de belangrijkste verkeers-
wisselaar van Vlaanderen maar ook aan 
het Albertkanaal heeft de laatste jaren er 
al voor gezorgd dat we enkele belang-
rijke bedrijven naar Lummen konden 
aantrekken. Deze positie als econo-
misch knooppunt maar ook als werkver-
schaffende gemeente moeten we de 
volgende jaren verder uitbouwen en op-
timaliseren.

KMO-zone Lindekensveld
Onze inspanning om een lokaal bedrijven-
terrein aan de Bosstraat te ontwikkelen, 
werpt zijn vruchten af. Enkele Lummense 

onze ondernemers volop steunen in hun 

Wist je dat…

Lummen op 1 augustus 14.582 

inwoners telde waarvan 50.29 % 

mannen en 49.17 % vrouwen
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een goed uitgebouwd fysiek en digitaal 

Wist je dat…

Dat Lummen een spanningsgraad 

( aantal werkzoekende per open-

staande vacature ) kent van 2.1 % . 

Hoe hoger deze graad , hoe slechter 

voor de werkgelegenheid. Enkel 

Overpelt ( 1.9% ) en Hasselt ( 2.0 % 

) scoort beter in limburg waar het 

gemiddelde 6.4 % bedraagt.

Wist je dat…

Dat Lummen een jobaanbod heeft 

van 6632 arbeidsplaatsen.

ondernemers (Kredo keukendesign , glas-
werken Claes , GTC , Dakwerken Smets) 
kunnen in hun eigen gemeente hun toe-
komstplannen verderzetten en ondertus-
sen is ook VP Express gestart met de bouw-
werken van hun nieuwe vestiging. Op lot 
8 werd recent nog door het college van 
burgemeester en schepenen een bouw-
vergunning afgeleverd dewelke een nieu-
we tewerkstelling van 80 arbeidsplaatsen 
zal opleveren. Een opsteker op het ogen-
blik dat Limburg moet herstellen van de 
enorme klap van de sluiting van de Ford-
fabriek.

Luc Wouters
Burgemeester
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Wandelroutenetwerk 
Check !!
Kent u ze nog  onze groene betonnen 
paaltjes (zie foto).
Dit is ons  75 km lange wandelroutenetwerk 
door lummense wegen.
Heden is de bewegwijzering in al zijn glo-
rie terug hersteld.
Mocht je ondanks nog gebreken of van-
dalisme vaststellen dan mag je het ons 
altijd melden.

Dirk Snyers
Schepen van Toerisme

Wist je dat…

Lummen een activiteitsgraad kent 

van 72.9 % ( de mate waarin de be-

volking op beroepsactieve leeftijd 

een job heeft ). Beter dan het Lim-

burgse ( 69.5 % ) en Belgische ( 69.1 % )

 gemiddelde.

Raadslid in de kijker
Ludo, hoe ben jij in de politiek beland?
In 2000 kreeg ik de vraag van de toenmalige 
burgemeester Roger Renders om op de lijst 
van de CVP komen te staan.
Van huis uit trok mij de politiek wel aan. Mijn 
zus Hermans An is Europees parlementslid 
geweest.
Als kantoordirecteur van de CERA Bank en 
later na de fusie van KB en de CERA Bank 
kende ik wel veel mensen en trok mij het so-
ciale dienstbetoon wel aan.

En in 2000 onmiddellijk verkozen?
 Ja, ik werd verkozen tot gemeenteraadslid.

En dan in 2012 werd je voorzitter van de ge-
meenteraad?
In het verleden was het de burgemeester, 
voor ons Luc Wouters, die automatisch voor-
zitter werd van de gemeenteraad.
Reeds van in 2007 had VVSG (Vereniging van 
Vlaamse steden en gemeenten) het voorstel 
gedaan om via het gemeentedecreet een 
aparte gemeenteraadsvoorzitter in te voe-
ren.
De beleidspartijen hebben mij dan in 2012 
voorgedragen als voorzitter van de ge-
meenteraad.

Deze nieuwe functie was dan ook voor jou 
een uitdaging?
De voorzitter van de gemeenteraad tekent 
de dagorde van de gemeenteraad. De agen-
dapunten worden door de secretaris van de 
gemeente verzameld en dossiers komen van 
de burgemeester, de schepenen, de verschil-
lende diensten van de gemeente of van de 
gemeenteraadsleden.
In de zitting zelf moet de voorzitter er over 
waken dat alle dossiers degelijk behandeld 
worden. De voorzitter waakt er over dat alle 
raadsleden hun mening kunnen brengen.
De werking van de gemeenteraad werd 
goedgekeurd in een huishoudelijk regle-
ment van de gemeenteraad. De voorzitter 

waakt er over dat dit reglement wordt toege-
past.

Is er na de zitting nog werk voor de voorzit-
ter?
Van de “dringende” dossiers worden 
meestal één dag na de zitting de docu-
menten getekend. De “andere” besluiten 
worden meestal één week na de zitting ter 
ondertekening voorgelegd.

Je bent nu bijna 67 jaar en al een tijdje 
gepensioneerd, hoe vul je die zee van vrije 
tijd in?
Tijdens mijn zeer drukke beroepsloopbaan 
bleef er weinig tijd over om aan sport te 
doen. Door een toevalligheid heb ik leren 
tennissen bij de Tennisclub van Lummen. 
Een zestiental spelers hebben zich verenigd 
in een groepje super-veteranen en wij spe-
len tot drie keer in de week. Ook wordt er 
iedere woensdag gefi etst met de KWB van 
Lummen.
Veel tijd besteed ik in het voorzitterschap van 
een seniorenvereniging in Lummen. Met 150 
actieve leden en een zeer goedwerkend be-
stuur hebben wij een druk jaarprogramma.
Op politiek vlak heb ik voor mijzelf vooral 
de nadruk gelegd op een zeer ruim sociaal 
dienstbetoon.

De reporter van dienst.
Ludo Hermans.



Onderhoud van wegen
In het meerjarenplan zijn ruime budgetten 
voorzien voor het onderhoud van wegen, 
in 2014 alleen al voor 650.000 euro.
We zijn na het bouwverlof gestart met de 
Molemstraat en een deel van de Linkhout-
straat de Oostereindestraat en de Onze-
Lieve-Vrouwstraat komen later dit jaar nog 
aan de beurt.

Realisatie van fietspaden 
langs gewestwegen
Fietspadenproject Thiewinkelstraat
2,5 miljoen euro.

Fietspadenproject Meldert 
naast de gewestweg N725
- In een eerste fase worden er fiestpaden 

en voetpaden aangelegd in en rond het 
centrum van Meldert. En dit over een 
lengte van 2,4 km. Het zullen verhoogd 
aangelegde fietspaden met een breedte 
van 1,75 m zijn.

- 2,5 miljoen euro.

Wegenwerken
Zoals we in onze verkiezingsfolder van 
2012 aangaven blijven we verder vernieu- 
wen in de weginfrastructuur. Een ge-
meente waar het goed en aangenaam is 
om te leven vereist een moderne infra-
structuur.

Aanleg verbindingsriool in 
Genebos
- In de Molemstraat(vanaf de Kraaiberg-

straat) en de Genebosstraat zal Aquafin 
een verbindinsriool aanleggen.( werken 
zijn gestart na het bouwverlof )

- Met dit project wil Aquafin het afval-
water dat nu nog in het nabijgelegen 
natuurgebied belandt, aan luiten op het 
rioleringsnet. Het gaat om het afvalwater 
van 1.000 gezinnen.

- De betonweg zal na de werken worden 
vervangen door een asfaltweg en voor-
zien van een breder fietspad.
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- In totaal gaat het om een project van 
2,2 miljoen euro waarvan een kleine 
400.000 door het gemeentebestuur 
wordt gedragen.

Rioleringsproject Thiewinkel 
( in combinatie met de fi etspaden)

Op- en afrittencomplex 
Lindekensveld (weg naar 
Beringen) en bijhorende 
carpoolparking
De werken die men dit jaar of begin vol-
gend jaar wil opstarten situeren zich tus-
sen de Bosstraat ( thv het industrieterrein) 
en de carpoolparking. Tussen deze 2 pun-
ten komt een onnoverijdbare midden-
berm zodat met enkel nog maar rechtsaf-
slaande rijbewegingen kan maken. 

Om het verkeer te laten circuleren wordt 
een rotonde aangelegd op de aansluit-
ing tussen Bosstraat en de Ringlaan en ter 
hoogte van de carpoolparking zal men het 
verkeer gaan leiden met verkeerslichten.

 7

Wist je dat…

Onze gemeente als “fairtradege-

meente” onze jubilarissen in de bloe-

metjes zet met een fairtrade ge-

schenk?

De carpoolparking wordt sterk uitgebreid 
met 180 extra parkeerplaatsen.

Randparking in Lummen-centrum
- Op de hoek van de Dr. Vanderhoeydonck-

straat en de Ringlaan.
- 130 parkeerplaatsen aangelegd in gras-

dallen.
- Veilige voetgangersverbindingen met 

de ringlaan, het kruispunt en aan het 
GCOC Oosterhof.

- Evenementen zoals de Ferm tenten Fuif 
kunnen nog probleemloos plaatsvinden.

Sander Hoogstijns
Gemeenteraadslid
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Om de toegankelijkheid van het Ooster-
hof te optimaliseren, worden in het najaar 
een gedeelte van de inkomdeuren en de 
sasdeuren van de hoofdingang geauto-
matiseerd.

De bestaande deuren worden voorzien 
van een elektrische draaideurautomaat die 
bedienbaar is met een elleboogschake-
laar. Personen die het moeilijk hebben 
met het manueel openen van de deur en 
rolstoelgebruikers kunnen voortaan zelf-
standig via de hoofdingang het gebouw 
betreden. Het gemeentebestuur heeft het 
systeem uitgewerkt volgens de richtlijnen 
van de vzw Toegankelijkheidsbureau.

Betty Luyten
Schepen voor sociale zaken en vrije tijd

Onze nieuwe bibliotheek is een succesverhaal
Eind vorig jaar telde de bezoekersteller in 
het totaal meer dan 46.000 bezoekers en 
telden we maar liefst  2874 leden die op 
hun beurt zorgden voor 118.250 uitlenin-
gen. Het aantal uitleningen is vorig jaar 

Sinds de opening van de bibliotheek 
in de Groenstraat, mogen we tot onze 
grote tevredenheid vaststellen dat heel 
wat boekenfans regelmatig een bezoekje 
brengen aan het prachtig, nieuw gebouw. 

met 20% gestegen, het aantal leners steeg 
met 14%.
De bibliotheekcollectie mag inderdaad 
gezien worden. De bibliotheek beschikt 
niet alleen over een uitgebreide collec-
tie boeken en strips voor de jeugd en de 
volwassenen,  we hebben ook 90 tijd-
schriftabonnementen en 6 krantenabon-
nementen. De totale collectie, die in de bib 
zelf uitgestald is, bevat  41.200 stuks. Daar-
naast  hebben we nog eens 11.000 mate-
rialen in het magazijn die we uiteraard ook 
allemaal ter beschikking stellen aan onze 
bezoekers.
Vorig jaar werden 2000 boeken ingeleverd 
via de inleverbus aan de parkingzijde van 
het gebouw. Ook van deze nieuwe service 
mogen we zeggen dat het gebruik ervan 
stilaan ingeburgerd raakt. 
De cijfers spreken voor zich, onze nieuwe 
bibliotheek is een succesverhaal en gaat 
een mooie toekomst tegemoet!

Betty Luyten
Schepen voor bibliotheek

Het G.C.O.C. Oosterhof wordt extra toegankelijk voor iedereen



Stilaan na 12 jaar dat door onze fractie 
deze hervorming van huisvesting werden 
voorgesteld, krijgen deze vorm. Zo werd 
ondertussen het nieuw administratief ge-
deelte van het gemeentehuis in gebruik 
genomen. Na de verbouwingswerken van 
het oude gedeelte van het gemeentehuis 
is in het najaar de beurt aan het OCMW. De 
administratieve en sociale dienst van het 
OCMW kunnen dan intrekken in het nieuw 
administratief gebouw.
Ook de bouw van het nieuw woonzorg-
centrum begint stilaan vorm te krijgen.  
Zo wordt er in augustus een definitief 
ontwerp met een  bouwkostenraming 
voorgelegd op de OCMW-raad.  Daarnaast 
zal dit dossier nog verschillende diensten 
moeten passeren voor goedkeuring, waar-
onder een voorlopige vaststelling van het 
uitvoeringsplan (RUP) door de gemeente-
raad.
Wij hopen tegen het einde van dit jaar het 
bouwdossier met het financieel - tech-
nischplan in te dienen voor subsidies bij 
het VIPA.  Dit laatste is noodzakelijk om de 
bouw van deze zorgcampus te kunnen re-
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‘Plattegrond nieuwe gebouwen’

Hervormingen  
huisvesting OCMW

de meest zorgbehoevenden, maar kan er 
ook beter ingespeeld worden op de indi-
viduele noden en behoeften van de be-
woners. De kleinschaligheid en de huise- 
lijke sfeer dragen bij om de dienstverlening  
nog meer te optimaliseren. 
Daarnaast wordt er gelijktijdig werk ge-
maakt van de 2 fase, nl de verbouwing van 
de 2 vleugels van het bestaande woon-
zorgcentrum die in verbinding staan met 
de nieuwbouw. Dit gebouw biedt dan 
vooral onderdak voor de diensten:  thuis-
zorg, dienstencentrum, dagverzorgings-
centrum, open poortje.
Met de deskundigheid van het personeel 
en de realisatie van deze projecten ho-
pen we samen te kunnen werken aan een  
dienstverlening die een antwoord kan 
bieden op de steeds groter wordende  
vraag naar ondersteuning. 

Aloïs Van Grieken
OCMW-raadslid

aliseren. Met de bouw van dit nieuw woon-
zorgcentrum realiseren wij niet alleen 
een kwalitatief betere huisvesting voor 



 10

Lummen pioneersrol bij 
integratie OCMW in gemeente
Het nieuwe regeerakkoord van de Vlaamse 
Regering 2014-2019 vermeldt de volledige 
integratie van de OCMW’s in de gemeen-
tebesturen. De bouw van ons nieuw ad-
ministratief centrum past volledig in deze 
visie. Tegen het einde van dit jaar worden 
de diensten van gemeente en OCMW sa-
mengebracht in dit nieuwe gebouw.

Betere dienstverlening
Met dit bouwproject wordt de dienstver-
lening van het gemeente- en OCMW-be-
stuur gecentraliseerd en dit met meer 
comfort voor onze medewerkers, maar 
zeker ook voor onze inwoners. Door alle 
diensten te centraliseren, wordt de dienst-
verlening duidelijker en eenvoudiger en 
kan u op één plaats terecht voor een ant-
woord op al uw vragen.

Een plaats om elkaar te 
ontmoeten
Het nieuw administratief centrum is een 
plaats waar inwoners elkaar kunnen 
ontmoeten. Een plaats waar jongeren en 
ouderen, allochtonen en autochtonen, 
mensen in armoede en bedrijfsleiders 
zich welkom voelen. Maar ook onze mede-
werkers, van de nu verspreide diensten, 
ontmoeten elkaar  tijdens de koffie- en 
middagpauze. Een belangrijke meer-
waarde die deze centralisatie met zich 
meebrengt, is dat er beter ingespeeld kan 
worden op het samenspel tussen burger 
en bestuur, administratie en politiek.

Duurzaam gebouw
Bij het ontwerp van het gebouw werd veel 
aandacht besteed aan duurzaam ener-
giegebruik. Door ingenieuze technieken 
(installatie van een warmtepomp, zon-
nepanelen en hitte werende beglazing) zal 

Nieuw administratief centrum
niet alleen ons energieverbruik drastisch 
dalen, maar zullen we de nodige energie 
ook grotendeels zelf kunnen produceren. 
Zo krijgen we een CO2-neutraal gebouw.

Eerste fase afgerond
In een eerste fase werd een nieuwbouw 
gerealiseerd achter het bestaande ge-
meentehuis. Dit gedeelte is in de maand 
mei in gebruik genomen door de gemeen-
telijke diensten. Ondertussen is de verbou-
wing van het bestaande gedeelte van het 
gemeentehuis gestart. Als ook deze fase is 
afgerond ( november ) zal het nieuwe ge-
deelte de publieksgerichte diensten huis-
vesten , terwijl het gerenoveerde gedeelte 
plaats zal bieden aan de ondersteunende 
diensten.

Luc Wouters
Burgemeester

Domein 
Duizendjarige Eik: een 
blijvend succesverhaal
De duizendjarige eik is al jaren een uit-
hangbord van het groene karakter van 
onze gemeente. Het domein gelegen 
achter de wapperende vlaggen langs de 
Dikke Eikstraat is dan ook een bezoekje 
waard. Zo oordelen ook blijkbaar heel wat, 
al dan niet inwoners, mensen in onze ge-
meente. De verborgen wandelteller op het 
domein levert hiervan immers het bewijs.
In de grafiek zijn de resultaten zichtbaar 
van de wandelteller, geregistreerd van 
augustus 2011 tot januari 2014. Zoals u 
kan zien is het domein druk bezocht van 
april tot en met oktober. In juni 2013 re-
gistreerde de wandelteller zelfs meer dan 
1000 bewegingen! Als gemeente Lum-
men besteden we tesamen met “De Win-
ning” blijvend aandacht aan dit domein en 
zodoende houden we één van onze Lum-
mense trekpleisters in ere. 

Wim Vangeel
Schepen van leefmilieu
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Sportvloer in 
“De Vijfsprong” 
gerenoveerd
De sportvloer in onze gemeentelijke 
sporthal kreeg in het begin van de zomer-
vakantie een nieuwe toplaag. Door het in-
tensief gebruik van de sporthal gedurende 
meer dan 20 jaar was de sportvloer onder-
hevig aan slijtage. Op sommige plaatsen 
was de ondermat zichtbaar en de toplaag 
zo afgesleten dat dit veiligheidsproble-
men met zich meebracht. De ondermat 
was echter nog in goede staat en er werd 
besloten een nieuwe toplaag aan te bren-
gen. 
In overleg met de zaalsportclubs werd ook 
het sportbelijningsplan geactualiseerd 
en tevens zal de tribune een vaste plaats 
krijgen in de sporthal. Ook de sportpalen 
en grondbussen werden vervangen en 
er werden ook bijkomende vloerankers 
voorzien om de zaalvoetbaldoelen te lat-
en voldoen aan de nieuwe veiligheidsnor-
men. Met dit renovatieproject geven we 
aan te blijven investeren in een kwalita-
tieve gemeentelijke sportinfrastructuur. 

Wim Vangeel
Schepen van sport

Plaatsing BMX-toestellen 
aan het gemeentelijk sportcomplex
Samen met nieuwe speeltuigen in de 
speeltuin werden afgelopen maand vier 
BMX-hindernissen geplaatst aan het ge-
meentelijk sportcomplex “De Vijfsprong”. 
Meermaals rees de afgelopen tijd de vraag 
naar een geschikte plaats om binnen onze 
gemeente de BMX-sport te beoefenen. 

Om tegemoet te komen aan die vraag 
besloten we als gemeente Lummen dan 
ook over te gaan tot aankoop van BMX-
toestellen. Ook de kindergemeenteraad 
en de sportraad gaven hiervoor hun goed-
keuring. Bovendien zorgen de toestellen 
voor een uitbreiding en een diversifi ëring 

van de mogelijke activiteiten rond het ge-
meentelijk sportcomplex. Wij wensen alle 
Lummenaren dan ook veel sportief genot 
toe in en rond “De Vijfsprong”.  

Wim Vangeel
Schepen van sport

Wist je dat…

Er in onze gemeente dit najaar op-

nieuw een cursus initiator voetbal en 

Start to MTB wordt georganiseerd?
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Bouwsteen tot welzijn
Op 24 januari 2014 werd het 2de boekje 
van Aloïs Van Grieken “Bouwstenen tot 
Welzijn” voorgesteld in de voormalige ka-
pel van de Broeders van Liefde te Leopol-
dsburg.
Dit gebeurde in aanwezigheid van o.a. 
deputé van Welzijn Frank Smeets, burge-
meester Wouter Beke, schepen van sociale 
zaken Marc Reynders, algemeen directeur 
van OC St. Ferdinand  Stef Vercruysen en 
een 60 tal genodigden.
Met het boekje “Bouwstenen tot Welzijn” 
tracht Aloïs arbeidszorg meer bekendheid 
te geven bij een breder publiek. Wat is ar-
beidszorg en wie maakt gebruik van deze 
vorm van dienstverlening.
Heel wat mensen in onze samenleving 
kunnen tengevolge van een bepaalde 
beperking niet terecht in het reguliere of 
beschermde arbeidscircuit.  Toch is er ook 
bij deze personen een behoefte om zich 
zinvol nuttig te kunnen maken, het zich 

gewaardeerd te voelen en gerespecteerd 
te worden als een volwaardig individu in 
deze samenleving.  Veelal kijkt men alleen 
naar wat de persoon “niet” kan en niet naar 
de eigenschappen en/of mogelijkheden 
die men wel heeft.
Door het aanbieden van arbeidsmatige 
activiteiten willen wij voorkomen dat deze 
personen uitgesloten worden binnen de 
arbeidsmarkt.
Voor meer informatie verwijzen wij naar 
het boekje “Bouwstenen tot Welzijn dat 
uitgegeven is door Boekscout te Neder-
land.  Het boekje is te koop (14,95 E)  in 
het arbeidszorgcentrum De Oogst te Leo- 
poldsburg of bij de auteur zelf.  De op-
brengst van dit boekje gaat naar het ar-
beidszorgcentrum.

0496/751042
oogst@fracarita.org  
of alois.van.grieken@telenet.be

GOEDe GEZINS UITSTAP !
Zaterdag 6 september kan u mee met 
onze  fijne uitstap.
Om 9.00 uur vertrekken we met de bus 
vanuit Lummen naar het oninneembare 
fort van Eben-Emael.
Het fort paste in de verdedigingsgordel te-
gen het gevaar vanuit Duitsland. In amper 
een paar uur werd het fort echter al inge-
nomen. Het waarom, en wel en wee van 
het fort komt u te weten tijdens de gegids-
te tocht ter plaatse.
Na het bezoek aan Eben Emael verplaat-
sen we ons naar het mooie Maaseik waar 
een lekker middagmaal op ons wacht. 
CD&V Maaseik geeft ons na het mid-
dageten een warm onthaal en ze laten  
ons de mooiste stukjes van hun gemeente 
zien. In het jaar van Van Eyck loont het 
zeker de moeite om Maaseik te bezoeken.

Een boeiende dag 
wacht op u !
Als CD&V lid kan u deze all-in dag mee-
maken. Het enige wat u hoeft  te doen 
is inschrijven vóór 2 september en een 
kleine bijdrage betalen van 10,00 euro per 
persoon.
Voor meer info en inschrijving:

www.lummen.cdenv.be
cdenv.lummen@telenet.be

0496 65 16 96

Het alom bekende Thorn kunnen we zeker 
niet links laten liggen. Met een boot ma-
ken we de verplaatsing van Maaseik naar 
het witte dorp Thorn.
Nadat de dorstigen het nodige vocht heb-
ben kunnen opdoen vatten we de terug-
reis naar Lummen aan.

(Nog geen lid? Ook hiervoor kan je terecht 
op bovenstaande adressen of bij één van 
onze mandatarissen.)


