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Een nette straat, 
ook in 2011
 

In 2011 zal de gemeente Lummen ook 
weer deelnemen aan de zwerfvuilactie 
van Limburg.net. Onder het motto 
“Straat.net 2011” zal er op vrijdag 18 
maart, zaterdag 19 maart en zondag 
20 maart in gans Limburg een grote 
opruimactie plaatsvinden. Voor deze 
opruimactie wordt de hulp van alle 

scholen en verenigingen ingeroepen. Per opgeruimde kilometer ontvangen 
deze een vergoeding van 15 euro. Vorig jaar nam de gemeente Lummen voor het 
eerst deel aan deze actie. Vijf scholen en vier verenigingen ruimden het zwerfvuil 
langs maar liefst 110 km wegberm op. Zij ontvingen hiervoor een vergoeding van 
1650 euro. De gemeente stelt aan de deelnemende scholen en verenigingen gratis 
vuilniszakken, slingervuilprikkers, handschoenen en fluo-vestjes ter beschikking. 
Verenigingen die aan deze natuurvriendelijke actie willen meewerken en op deze 
manier iets willen bijverdienen kunnen contact opnemen met de gemeentelijke 
milieudienst.

Blauwe zone in Lummen-centrum
Sinds juli wordt er weer controle uitgeoefend op het naleven van de blauwe zone. Deze strekt zich uit over de Kerkstraat, de 
Dorpsstraat en het Gemeenteplein. We stellen vast dat de maatregel zijn effect niet mist. Bezoekers van het gemeentehuis 
en de klanten van de handelszaken kunnen gemakkelijker een parkeerplaats vinden. Dat blijkt ook uit de reacties van die 
klanten en handelaars. Ook het begin en het einde van de schooldag verloopt vlotter en vooral veiliger. De eerste maanden 
van de controle vormden een overgangsperiode, waarbij de bestuurders in overtreding slechts een waarschuwing kregen. 
Maar ondanks deze sensibiliseringsperiode zijn er nog steeds mensen die hun parkeerschijf niet gebruiken. En dat is jammer. Een 
eerste overtreding levert immers een boete van 25 euro op en dat wil iedereen uiteraard vermijden. We willen daarom via deze weg er nog eens 
op wijzen dat je een parkeerschijf moet gebruiken in de genoemde zone. Het is een kleine moeite en het bespaart je een vervelende boete.

Waar kan ik parkeren als ik langer dan twee uur in Lummen moet zijn?
Voor langparkeerders zijn er alternatieve parkings op circa 200 meter van het Gemeenteplein. Je kan terecht op de parking achter de kerk, 
de parking aan de nieuwe rotonde op de Schulensebaan, de parking achter het gemeentehuis of de parkeermogelijkheden langs de Pastoor 
Frederickxstraat. 

Wanneer moet je de parkeerschijf leggen?
De parkeerschijf moet van maandag tot en met vrijdag gelegd worden tussen 9 uur en 18 uur. Op zater-, zon- en feestdagen moet er geen 
parkeerschijf gelegd worden. U mag maximum 2 uur parkeren. Daarna moet u de parkeerplaats verlaten.

Hoe moet je de parkeerschijf gebruiken?
Leg de parkeerschijf achter de voorruit zodat ze goed zichtbaar is. De pijl van de parkeerschijf plaatst u op het streepje 
van het eerstvolgende halfuur dat volgt op het tijdstip van aankomst. Bijvoorbeeld: je arriveert om 11u05, dan zet je 
de pijl op 11u30.

Wat met bromfietsen of parkeerplaatsen voor personen met een handicap?
Bromfietsers moeten geen parkeerschijf leggen, personen met een handicap wel de speciale parkeerkaart. 

Verdere informatie op de website van de gemeente Lummen onder www.lummen.be
Ludo Hermans
Fractieleider CD&V
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Geen
hondenpoep AUB 
Uit enquêtes blijkt dat 
hondenpoep op straat 
of in parken één van de 
dingen is waar de burger 
zich het meest aan stoort. 
De gemeente tracht 
hierrond een preventief 
beleid te voeren. Daarom 
werden ludieke borden 
aangekocht die door het 
gemeentepersoneel op verschillende plaatsen 
waar hondenpoep op openbaar domein werd 
aangetroffen geplaatst. Hondenpoep hoeft immers 
geen probleem te zijn. Met een simpel plastic of 
papieren zakje kan je de hondenpoep gewoon 
opruimen. Het zakje werp je vervolgens in de 
vuilnisbak en het probleem is opgelost.



U i t n o d i G i n G
Om het begin van 2011 te vieren

nodigen de bestuursleden en mandatarissen
u, uw familie en vrienden uit op onze nieuwjaarsreceptie

op vrijdag 14 januari 2011 vanaf 19.00 uur
 in Center26 Bosstraat 54 te Lummen. 

Academisch kwartiertje
Alweer een jaar voorbij. Alweer een jaartje ouder, maar ook alweer een jaartje meer ervaring dat we opgedaan  
hebben. Er zijn fouten gemaakt maar ook de juiste dingen zijn de revue gepasseerd. 
Mijn ervaring van het voorbije jaar was er eentje van de eerste keer voorzitter zijn van CD&V Lummen. In het begin 
redelijk beangstigend, want je weet immers niet wat er allemaal bij komt kijken, wat moet je doen, welke beslissingen 
zullen er genomen moeten worden, want een politieke partij leiden is niet enkel mee het beleid voeren. Er moeten 
mensen gemotiveerd worden om zich te engageren voor de partij.  Allemaal moeten we onze bijdrage leveren voor de 
hele werking, niet alleen lokaal, maar ook provinciaal en nationaal.  En dat dat niet altijd van een leien dakje loopt zal 
voor iedereen wel duidelijk zijn. We beginnen nu aan een nieuw jaar, met nieuwe kansen, nieuwe beslissingen en nieuwe opportuniteiten.  

Dat er ook nu weer mensen gaan teleurgesteld worden ligt al vast, maar we willen allemaal werken aan een Lummen waarin het fijn vertoeven is. 
Voor mijn persoonlijke ontplooiing in het politieke landschap ben ik in november gestart met de opleiding aan de Politieke Academie.
Uit de Limburgse kandidaten werd ik vanuit Lummen geselecteerd om deze opleiding te mogen volgen. Gedurende een periode van een half 
jaar mogen we ons verdiepen in de politiek. Als jonge talentvolle Christen-Democraat krijg ik zo de kans om me inhoudelijk, ideologisch en qua 
vaardigheden te vervolmaken.

De eerste bijeenkomst van de Politieke Academie startte in Eindhoven, de lichtstad bij uitstek. We bezochten er Strijp-S: de oude bedrijfsterreinen 
van Philips en het werd ons al snel duidelijk dat een stad ook met respect voor haar geschiedenis een visie op de toekomst kan ontwikkelen. Oude 
gebouwen werden ingevuld als indoor skateparcours, sportcomplexen, ruimtes voor beginnende artiesten, startende ondernemingen… 
Ondertussen heb ik mijn tweede les van de Academie ook achter mij gelaten.  Op het kabinet van CD&V in de Wetstraat werd duchtig gediscussieerd 
over hedendaagse problemen, of er echte oplossingen uitgesproten zijn, dat zal later wel duidelijk worden.

Voor wat Lummen betreft is 2011 het jaar na het jaar van de halve legislatuur. We zijn dus meer dan halfweg en dit betekent dat er spannende 
tijden zitten aan te komen voor de hele ploeg. Een nieuwe kieslijst moet gevormd worden, een vernieuwend, innovatief en interessant beleidsplan 
moet uitgedokterd worden en nieuwe kandidaten aangebracht.  
De lijsttrekker, daar moeten we ons al geen zorgen meer over maken, die is intussen bekend.  Luc Wouters, onze burgemeester zal deze honneurs 
met plezier terug aannemen, met steun van het hele partijbestuur.  

U ziet, 2011 begint voor ons al met een positieve noot en we kunnen allemaal alleen maar beamen dat we dat zo graag willen houden.

Gelukkig Nieuwjaar!
Groeten,
Veerle Beckers
Voorzitter CD&V Lummen
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Plan: www.Center26.be
 (Ingang voetgangers via Lindekensveld, anders inrijden via de Bosstraat, dan eerste straat links)

Met nieuwjaarsboodschappen van Vlaams Minister-President 
Kris Peeters, volksvertegenwoordiger Raf Terwingen 
en burgemeester Luc Wouters

Center26



Lummenaar krijgt voorrang 
  bij aankoop van bouwgrond

Door onze ideale geografische 
ligging, vlotte bereikbaarheid maar 
daarnaast ook nog een mooie en 
aangename leefgemeenschap met 
heel wat faciliteiten, kennen wij de 
laatste jaren een grote druk op onze 
grondprijzen. Dit zorgt ervoor dat 
bouwgrond in onze gemeente haast 
onbetaalbaar is geworden zodat 
meer en meer jonge gezinnen het 
moeilijk krijgen om hun droom, die 
van een eigen woning, te realiseren.

Reden genoeg voor het 
gemeentebestuur om samen 
met twee andere eigenaars een 
verkaveling te realiseren in het 
woongebied tussen de Molemstraat, 

Kraaibergstraat en de Acciaciastraat. Vanuit de diensten van stedenbouw hebben wij de 
verkavelingsvergunning ontvangen voor 43 loten zodat de aannemer na de winter kan starten 
met de aanleg van de nieuwe wegenis en een openbaar speelpleintje. Onze gemeente zal 
eigenaar worden van 20 bouwplaatsen (in blauw ingekleurd op bijgevoegd plan).

Om iedereen een eerlijke kans te geven om aan een redelijke prijs deze gronden te verwerven, 
kiezen wij ervoor om deze gronden te verkopen op basis van een puntensysteem. Hierbij 
willen wij voorrang geven aan inwoners of mensen die een band hebben met onze gemeente. 
Het gaat hierbij om personen die in onze gemeente gewoond hebben, in onze gemeente een 
woning huren of nog bij hun ouders wonen en op zoek zijn naar een vaste stek. Daarom werd 

een gemeentelijk reglement opgesteld waarbij Lummenaren voorrang krijgen op andere kandidaat-kopers. Anderzijds willen wij 
deze bouwgronden onttrekken aan speculatieve bedoelingen zodat er een bouw- en bewoningsverplichting wordt opgelegd met 
mogelijke boeteclausules bij niet-naleving. 

Als verkoopprijs geldt de schattingswaarde van het perceel die 
lager ligt dan de huidige prijs op de privémarkt. Inschrijven voor 
deze percelen kan vanaf 1 februari tot ten laatste 2 mei.

Voor verdere informatie over de prijzen en het gemeentelijk regle-
ment mag u steeds een kijkje nemen op onze gemeentelijke website 
(www.lummen.be) of een mailtje sturen naar onze burgemeester  
(lw@lummen.be).

Voor CD&V Lummen wordt zo een 
belangrijk programmapunt, namelijk 
betaalbaar wonen in de eigen gemeente, 
in concrete beleidsdaden omgezet.

Luc Wouters
Burgemeester
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ontwerp nieuwe  
bibliotheek goedgekeurd
Het administratief dossier voor de bouw van de nieuwe bibliotheek is afgerond. Tijdens 
de gemeenteraad van 18 oktober 2010 werd de overeenkomst voor de publiek private 
samenwerking met het bouwbedrijf Cordeel uit Hoeselt en het ontwerpatelier Gebruers-
Jannes goedgekeurd. 

Op de locatie in de Groenstraat worden de nieuwe bibliotheek met een oppervlakte 
van ongeveer 1200 m2, een commerciële ruimte van circa 300 m2 en vijf appartementen 
gerealiseerd. Het bestaande reliëf van het terrein en de Finse piste blijven behouden. 

Op de parking, die zowel voor het sportcomplex als voor de bibliotheek gebruikt kan 
worden, is er plaats voor een 40-tal wagens. Een 
groene buffer zorgt voor de afscheiding van de 
parking met de naastgelegen woning. 

Het gebouw kan, dankzij de modulaire skelet-
bouw van het ontwerp, in de toekomst steeds 
uitgebreid worden. Ook aan het gebruik van 
duurzame materialen en technieken wordt veel 
aandacht geschonken. Er komt een groendak 
van 500 m2, een energiezuinig automatisch  
gestuurd verlichtingssysteem, vloerverwarming, 
ventilatie met warmterecuperatie, er worden 
akoestische plafonds geplaatst en het sanitair 
wordt met regenwater gespoeld. Op het gelijkv-
loers bevinden zich de hoofdingang, de person-
eelslokalen en het magazijn. 

Om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren, 
strekt de publieksruimte zich uit over de 
volledige eerste verdieping. De automatische 
inkomdeuren en een lift zorgen ervoor dat 
het gebouw toegankelijk is voor iedereen. De 
nieuwe bibliotheek is voorzien van de modernste 
technieken. Boeken uitlenen en terug inleveren 
gebeurt via de automatische in- en uitleenbalie. Betalen kan via de betaalautomaat. Ook 
buiten de openingsuren kunnen boeken terugbezorgd worden dankzij de inleverbox aan 
de buitenzijde van het gebouw. Wij streven ernaar om het onze bibliotheekbezoekers zo 
aangenaam mogelijk te maken. 

De visuele binnenstraat leidt de bezoekers naar de verschillende afdelingen. Op 
verschillende plaatsen in de bib worden zithoekjes voorzien en bij mooi weer kan men 
zelfs buiten op het leesterras een boek, een krant of een tijdschrift lezen.  Het polyvalent 
lokaal is een onderdeel van het publieksgedeelte en biedt ons de mogelijkheid om allerlei 
bibliotheekactiviteiten te organiseren.  Het lokaal kan voor tentoonstellingen en andere activiteiten ook volledig opengesteld worden door 

middel van schuifwanden. 

Het bouwdossier werd reeds ingediend en na goedkeuring van de bouwaanvraag krijgt de aannemer veertien 
maanden om de bibliotheek te bouwen. Als alles volgens planning verloopt kunnen wij in de zomer van 2012 de 
nieuwe bibliotheek in gebruik nemen. 

Onze nieuwe bibliotheek is een transparant, modern gebouw geworden dat praktisch èn toekomstgericht is. De 
bibliotheek wordt een splinternieuwe ontmoetingsplaats voor de vrije tijdsbesteding van vele Lummenaren.

Betty Luyten, Schepen
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Bouw van 20 serviceflats
De werken van de serviceflats schieten 
goed op, dus zoals verwacht gaan ze in 
de lente van volgend jaar opgeleverd 
worden. 
Op de OCMW-raad van november is 
het reglement van orde goedgekeurd. 
Dit houdt in dat er bijvoorbeeld 
geen behangpapier mag gehangen 
worden, enkel gekooide huisdieren 
toegelaten zijn, enkel flatscreen tv’s 
mogen gebruikt worden en geen 
schotelantennes mogen bevestigd 
worden. Dit om de rust en de veiligheid 

van alle bewoners te garanderen. Ook fietsenstallingen en een opslagplaats voor het 
afval worden voorzien, dus u merkt dat het de laatste details zijn van een project dat 
toch al enkele jaren loopt.
Zoals gezegd in de vorige editie van Leven in Lummen zijn ook de opnamecriteria bekend. 
Er wordt gewerkt met een puntensysteem wat ervoor moet zorgen dat mensen waarvan 
de thuissituatie het minst goed is, deze het eerst worden opgenomen. Er worden ook 
twee wachtlijsten aangelegd, één voor Lummenaren en één voor niet-Lummenaren. 
Zolang er voldoende Lummenaren op de wachtlijst staan krijgen zij voorrang.
Indien u meer informatie wenst kan u altijd terecht bij de maatschappelijk assistent van 
het woonzorgcentrum.

�

Plannen nieuw woonzorgcentrum
Het bestaande “rusthuis” voldoet niet meer aan de huidige criteria dus werd er gezocht 
naar de meest haalbare oplossing: renovatie, nieuwbouw ofwel nieuwbouw en 
renovatie. 
Het studiebureau Technum gaf op de OCMW-raad van oktober een toelichting over 
de stedenbouwkundige studie van de woonzorgcampus. Er werd gekozen voor 
zowel nieuwbouw als renovatie, dit allemaal op de gronden van het OCMW zodat het 
enerzijds financieel haalbaar blijft en anderzijds de uitvoering ervan vlotter verloopt. 
Het woonzorgcentrum wordt volledig nieuwbouw en zal bestaan uit drie niveaus 
met aparte woongelegenheden en de nodige gemeenschappelijke ruimtes. De twee 
zijvleugels van het huidige woonzorgcentrum zullen gerenoveerd worden tot ruimtes 
voor thuiszorgdiensten en kinderopvang. Voor een betere toegankelijkheid  van de 
campus zal er een nieuwe toegangsweg komen met een beperkte hellingsgraad. Het 
eerste voorstel is onderweg naar Stedenbouw maar later hierover zeker meer…

U ziet dat de CD&V-fractie 
binnen het OCMW op 
korte maar ook op lange 
termijn zijn bijdrage levert 
aan het welvaren van onze 
gemeenschap.

Kristof Mols
OCMW-raadslid

officiële opening van de Uitbalie

Op zaterdag 3 juli werd de UiTbalie feestelijk geopend. Het nieuwe centrale vrijetijdsloket 
staat voor vernieuwing, informatie, dienstverlening en vooral vrije tijd.  Zowel privé 
personen als verenigingen kunnen er terecht voor een brede waaier van informatie 
en diensten: evenementenaanvragen, gratis promotie voor de activiteiten via de 
gemeentelijke infokanalen, zaalreservaties, culturele info, ontlening van de materialen van 
de uitleendienst, jeugdzaken, erfgoedprojecten, fiets- en wandelroutes, geschenkmanden 
met streekproducten en nog veel meer. Wij zijn vorig jaar toegetreden tot het UiTnetwerk 
van CultuurNet Vlaanderen en wij willen stap voor stap het merk UiT gebruiken voor 
alles wat met vrije tijd te maken heeft.  Het nieuwe centrale vrijetijdsloket in het G.C.O.C. 
Oosterhof – de UiTbalie – is de eerste stap die we uitgevoerd hebben. Je hebt  inmiddels 
vastgesteld dat de naam van de vrijetijdsagenda veranderd is in  UiTagenda en binnenkort 
zal ook de activiteitenkalender van de gemeentelijke website gelinkt worden met de 
website van UiT in Vlaanderen. Alle activiteiten worden dan rechtstreeks in heel Vlaanderen 
gepromoot. Onze UiTbalie is na Hasselt en Sint Truiden de derde vrijetijdsbalie in Limburg 
en wij zijn daar zeer trots op. Breng eens een bezoekje aan de splinternieuwe UiTbalie, 
onze medewerkers heten jou van harte welkom.

Betty Luyten
Schepen

Een nieuw Sjamajeeke voor Genenbos
De aannemer is in september gestart 
met het bouwproject. Samen met 
Vooruitzien realiseren wij een buiten-
schoolse kinderopvang met 53 opvang-
plaatsen, 6 sociale koopappartementen 
en 2 patiowoningen. Als alles volgens 
planning verloopt kunnen wij onze 
nieuwe locatie op het einde van dit jaar 
in gebruik nemen.

Realisaties in Lummen 2010 - 2011



Rotonde Schulensebaan
Het gevaarlijke kruispunt van de Ringlaan met de 
Schulensebaan ( café Luman ) is vervangen door 
een rotonde. Dit kruispunt behoorde tot één van 
de zwarte punten in Vlaanderen vanwege de vele 
ongevallen. Daarnaast was er heel wat schoolgaande 
jeugd die op dit punt de drukke gewestweg richting 
Herk-de-Stad moest oversteken. De aangelegde 
rotonde zorgt ervoor dat het kruispunt verkeersveilig 
is uitgerust met afgescheiden fietspaden en 
voorzieningen om zowel fietser als voetganger 
veilig te laten oversteken. Opvallend is de vorm van de halve maan in het midden van 
de rotonde. Dit laat de mogelijkheid om het uitzonderlijk vervoer komende uit Schulen 
richting Meldert te laten afbuigen. De naastliggende parking zorgt ervoor dat er een 
alternatief is voor de verdwenen parkeerplaatsen maar vooral dat het parkeren op een 
veel veiligere manier kan verlopen, afgescheiden van de weg en het fietspad. 

Rekhovenstraat
Om een goede ontsluiting van ons industrieterrein 
in de Dellestraat mogelijk te maken werd het op- en 
afrittencomplex 26 bis aangelegd. Echter het zwaar 
vervoer bleef gebruik maken van de Rekhovenstraat 
met niet alleen een onveilige toestand maar ook 
heel wat geluidsoverlast en schadelijke trillingen 
ten gevolge van het vrachtwagenverkeer over de oude betonplaten.
Vandaar één van de uitgangspunten in ons verkiezingsprogramma om de Rekhovenstraat 
terug het karakter te geven van een woonstraat. Niet alleen de Rekhovenstraat maar 
ook de Watermolenstraat en Laambeekstraat kregen een nieuw wegdek en riolering. 
Een bufferbekken, om het overtollig regenwater op te vangen, moet ons vrijwaren van 
overstromingen en ondergelopen kelders.
Ook is de nodige aandacht geschonken aan fietsers met een veilig fietspad dat van de 
rijweg wordt gescheiden door een haagstructuur. Samen met het nieuw ingevoerde 
politiereglement, dat een verbod oplegt voor het doorgaand zwaar vervoer, zijn wij 
ervan overtuigd dat dit project een enorme meerwaarde moet bieden voor onze 
leefgemeenschap in Rekhoven.
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Werken Kapelstraat opgestart
Aannemer VBG is gestart met de wegen- en rioleringswerken in de Kapelstraat en 
omliggende straten. Naast de heraanleg van de wegen worden ook de nutsleidingen 
vervangen en zal een gescheiden rioleringsstelsel 
zorgen voor de afvoer van afvalwater en regenwater. 
Hierdoor zal het onderlopen van de fietstunnel 
onder de spoorweg tot het verleden behoren 
en kan het afvalwater naar het zuiveringsstation 
worden afgevoerd ipv te verzinken in de open 
grachten langsheen de Kapelstraat. Gezien de 
omvang van de werken worden deze opgesplitst 
in drie fases en zal de uitvoering duren tot eind dit 
jaar.

Realisaties in Lummen 2010 - 2011



Prima cijfers voor 
Lummense economie

�

Begroting 2011 
Tijdens de gemeenteraad van 20 december jl. is de begroting van 2011 goedgekeurd. In 
de Buitengewone Begroting voorzien we 7,6 miljoen Euro aan investeringen. De grootste 
investeringen voor 2011 zijn: 

- De heropbouw van de Kerk van Meldert voor 1,8 miljoen euro.
- De bouw van een nieuwe school in Geneiken voor 1,6 miljoen euro.
- Het onderhoud/herstellen van de Lummense wegen voor 550.000 euro. 
- De heraanleg van de Kammestraat met riolering voor 500.000 euro.
- De uitbouw van het busknooppunt in de Pastoor Frederickxstraat voor 450.000 Euro.
- De inrichting van een DIFTAR systeem op het containerpark voor 340.000 Euro.

Het is nooit eerder voorgekomen in de gemeente Lummen dat het bedrag van de investeringen zo hoog is. De reden 
hiervoor is dat projecten, die bij het begin van de legislatuur opgestart zijn, door een strikte planning stilaan in hun 
uitvoeringsfase komen. De financiering van deze investeringen zal voorzien worden via de verkoop van de resterende 
bouwloten van de nieuwe KMO zone en de verkoop van de bouwgronden aan de Molemstraat (3,4 miljoen euro), 
subsidies voor de Kerk van Meldert en de nieuwe school in Geneiken (2,5 miljoen euro) en een lening van 1,5 miljoen 
euro. De Gewone Begroting sluit af met een begroting in evenwicht.  Het opstellen hiervan was een moeilijke opgave. Dit 
doordat de ontvangsten van de personenbelasting door de economische crisis in 2011 niet meer mogen stijgen, maar 
waar we hiertegenover wel een stijging van 2 % moeten voorzien voor onze personeelsuitgaven ten gevolge van de 
verwachte indexsprong in 2011. Om deze minderontvangsten en extra uitgaven te compenseren hebben we gesnoeid 
in onze werkingskosten om de begroting in evenwicht te houden.

Guy Vaes, Schepen van Financiën

Het lijkt misschien een bizarre titel in 
tijden van economische recessie wanneer 
kranten schrijven over een stijging van het 
aantal faillissementen en over sluitingen 
van grote bedrijven zoals Opel. Echter als 
we de cijfers van onze gemeente evalueren, 
mogen we er gerust fier op zijn. Volgens 
de statistieken van het Rijksinstituut voor 
de Sociale Verzekering der Zelfstandigen 
is het aantal zelfstandigen in Limburg 
de afgelopen jaren met 5,2 % gestegen. 
Binnen Limburg is Lummen dan ook nog 
eens bij de beste leerlingen van de klas met 
een stijging van maar liefst 13 % voor wat 
betreft het aantal nieuwe zelfstandigen.  
Inzake het aantal nieuw opgerichte 
vestigingen met personeel kennen we 
opnieuw een sterke stijging van 7,4 % 
sinds 2003. We zien hier dat de regio 
West-Limburg veruit het snelste groeit ten 
opzicht van de andere regio’s in Limburg. 
Dergelijke cijfers vertalen zich uiteraard 
in positief nieuws voor wat betreft de 
tewerkstelling in loondienst in onze 

gemeente. Uit recente cijfers inzake de 
R.S.Z.-tewerkstelling blijkt dat in Lummen 
de tewerkstelling sinds 2003 gestegen is 
met maar liefst 24,7 %. Voor de hele regio 
West-Limburg gaat het om een stijging 
van 12 %. West-Limburg is op dit vlak 
dan ook de sterkste stijger ten opzichte 
van de andere Limburgse regio’s. Het is 
vooral de tertiaire sector (commerciële 
diensten en handel) die ervoor zorgt 
dat Lummen deze goede cijfers kan 
voorleggen. Wanneer we tot slot de totale 
werkgelegenheid in Lummen bekijken (dit 
zijn het totaal aantal jobs in loondienst 
en de zelfstandigen) zien we opnieuw 
een uitstekende score voor Lummen met 
een stijging van 21,8 % sinds 2003. Het 
spreekt vanzelf dat dergelijk goed nieuws 
voor onze gemeente niet zomaar uit de 
lucht komt vallen maar dat er achter de 
schermen hard gewerkt wordt om dit 
mogelijk te maken. Als gemeentebestuur 
proberen we stimulansen te geven om 
Lummen economisch op de kaart te 

zetten door actief samen te werken met 
onze bedrijven  en hun kansen te geven 
om zich verder te ontwikkelen in onze 
gemeente.  Investeringen van de Vlaamse 
Regering om de mobiliteit te verbeteren 
zoals het op- en afrittencomplex 26bis 
en de verkeerswisselaar kan onze positie 
enkel maar verbeteren. De vernieuwde 
verkeerswisselaar zal trouwens de 
logistieke poort zijn waarrond onze 
gemeente zich, samen met de hele regio 
West-Limburg verder economisch zal 
ontwikkelen. Een dergelijke ligging geeft 
ons een concurrentieel voordeel ten 
opzichte van andere gemeenten. Maar 
het blijft noodzakelijk om die troeven ook 
“in the picture” te zetten. Onze baseline 
“Lummen, ademt natuur, geeft richting” 
geeft dan ook in vijf woorden de essentie 
weer waar onze gemeente voor staat en 
waar we in de toekomst verder aan willen 
werken.

Luc Wouters, Burgemeester



Lummen krijgt grootste 
sigarenfabriek van Europa
Deze titel kon je op 15 september van vorig jaar in alle nieuwsberichten lezen. Op deze dag openende de Scandinavian 
Tobacco Group haar nieuwe vestiging op de voormalige site van meubelfabrikant Van Pelt.  In deze nieuwe gebouwen 
is de sigarenproductie samengebracht die voorheen in Geel, Leuven en Wilsele was gehuisvest. Ook een deel van de 
productie in het Deense Holme werd naar Lummen overgebracht.
Voor de bouw van 38.000 m² productiehallen, opslagruimte en kantoren werd een bedrag van 32,5 miljoen euro 
geïnvesteerd en nog eens 10 miljoen euro voor het machinepark. De Scandinavian Tobacco Group stelt 450 mensen 
te werk in onze gemeente en produceert 1 miljard sigaren per jaar en is daarmee de grootste sigarenfabriek in Europa 
en één van de modernste wereldwijd. Onze burgemeester Luc Wouters was uiteraard zeer tevreden met deze nieuwe 
vestiging en benadrukte in zijn toespraak de centrale ligging van onze gemeente en de goede bereikbaarheid voor zowel de werknemers als 
leveranciers, die de doorslag gaven  bij de onderhandelingen voor de keuze van Lummen.

Luc Wouters, Burgemeester

�

911.977 euro subsidie voor Sint-Willibrorduskerk van Meldert 
Afhankelijk van de bron dateert de kerk van Meldert uit de 14de ofwel 17de eeuw. Omwille van zijn historische waarde heeft de Vlaamse Gemeenschap 
de kerk in 1973 volledig geklasseerd. Door de jaren heen werden verschillende verbouwingswerken uitgevoerd aan de kerk, die ook een invloed hadden 
op de stabiliteit van het gebouw. De inwoners van Meldert herinneren zich zeker de scheurvorming in het metselwerk. De dag na de start van de 
eerste stabiliteitswerken, op 7 juli 2006, stortte de toren in. De leden van de kerkfabriek van Meldert namen het initiatief voor de aanduiding van een 
gespecialiseerd architectenbureau zodat de gemeenteraad begin 2008 een bestek kon goedkeuren voor de subsidieaanvraag. Dankzij de erkenning als 
beschermd monument kunnen wij een beroep doen op een subsidie van 60 % van de Vlaamse Gemeenschap en 20 % van de provincie Limburg. Door de 
toekenning van 911.977,42 euro subsidie kan het aanbestedingsdossier worden opgestart, zodat de aannemer dit jaar kan aanvangen met de heropbouw 
van de toren en restauratie van het schip. Voorafgaand aan dit werk zal een archeologisch onderzoek moeten uitwijzen of er belangrijke vondsten zijn 
terug te vinden over de geschiedenis van Meldert. 

Luc Wouters, Burgemeester

KLAVERBLAd: planning in een notedop
Momenteel is de aannemer bezig met het bouwen van 2 nieuwe bruggen over de E314. Hiertoe wordt een ondersteuningsconstructie met 
werkvloer geplaatst. Voor de werken aan deze 2 bruggen zal het verkeer op de E314 nog tweemaal onderbroken worden:
één weekendnacht voor het plaatsen van de constructie en één voor het wegnemen ervan. Na de bouw van deze 2 bruggen zal de definitieve 
wegenis worden aangelegd voor de richtingen Antwerpen - Genk en Hasselt - Leuven en de vernieuwing van het wegdek tussen het Albertkanaal 
en afrit 26. In het najaar van 2011 zullen nog 2 bruggen onder de E313 gebouwd worden. Ook worden dan de toplagen Leuven - Antwerpen 
en Genk - Hasselt vernieuwd.  Aan het einde der werken in 2012 zullen de verhardingen van complex 26bis (industrie) en de Genenbosstraat 
vernieuwd worden.

Dirk Snyers, Gemeenteraadslid

inter-Media
De communicatiekosten van de gemeentelijke diensten zullen verminderen met 659 euro per maand
Inter-Media heeft in het verleden in onze gemeente verschillende glasvezelkabels gelegd. Als lid van de Raad van Bestuur heb ik hierover vragen 
gesteld om het gebruik van deze kabels te optimaliseren. Na de verkoop van de kabeldistributie aan Telenet, heb ik geijverd om een deel van 
de bandbreedte op de glasvezellijnen ter beschikking te stellen aan de gemeentelijke diensten, het OCMW en de plaatselijke scholen. Onder de 
naam “Infra-X-net” worden er thans drie diensten aangeboden:

. Infra-LAN-net of dataverbindingen tussen de gebouwen

. Infra-TEL-net of de verbinding van gebouwen met telefoon(centrales) naar een met Infrax gedeelde telefoonoperator

. Infra-INTER-net of verbinding naar breedband netwerk
De gemeente staat in voor de investering in de kabelaansluiting, de kabelmodem, de convertors en de adaptors. De operationele kosten zijn ten 
laste van Infrax. De praktijksimulaties wijzen uit dat de telecommunicatiekosten voor de gemeente maandelijks zullen dalen met 659 euro, BTW 
incl. Ook garandeert Inter-Media dat zij met alle aangeboden producten de laagste op de markt zullen blijven. De door te voeren investeringen 
in hoofde van de gemeente worden terugverdiend in een periode tussen 9 en 20 maanden, afhankelijk van het totale investeringsbedrag. Mijn 
inbreng als gemeentelijke afgevaardigde bij Inter-Media heeft duidelijk winst opgeleverd voor onze gemeente.

Ludo Hermans
Afgevaardigde van de gemeente in de Raad van bestuur bij Inter-Media.



nat erfgoed van Lummen
“Op de zuidgrens van Hageland, Zuiderkempen en Vochtig Haspengouw ligt het Schulensbroek. 
Een verrassend uitgestrekt vlak stukje Vlaanderen. Een verdwaald polderlandschap dat in de 
Demervallei tussen Hasselt en Diest plompverloren is neergedropt…” zo begint de uitleg over 
Lummens natste ergfoed op de website van Natuurpunt.  
Sinds 1 januari 2010 is Lotte, natuureducatief medewerkster van Natuurpunt, aan de slag gegaan 
in het bezoekerscentrum ’t Vloot. Deze samenwerking verloopt heel vlotjes. Dat de zomerkampen, 
de gidsbeurten en schoolbezoeken zo een succes hadden afgelopen zomer hebben we mede 
aan haar te danken! Via allerlei speelse activiteiten komen kinderen in contact met de natuur 
in het Schulensbroek. Scholen die willen meewerken rond natuur of natuurbeleving kunnen 
ook hun gading vinden aan ’t Vloot. Ze doen dan ook steeds oproepen naar de scholen toe om 
buiten het eigen leslokaal de natuur te gaan beleven. ’t Vloot is hierbij een ideaal startpunt en het 
krijgt hiervoor dankzij projectsubsidies steun van de provincie voor de verdere uitbouw van de 
educatieve werking.  Er komt een vlonder voor het scheppen van waterdiertjes, de tentoonstelling 
wordt interactiever en het spel “Moord in de poel” wordt aangeschaft. 
Herinnert u zich het wollen deken nog aan het Schulens Meer? Begin september vertrok een hele 
meute schapen samen met hun hoeders vanuit Duitsland richting Brussel om de biodiversiteit 
te promoten. Langs de dijk van het meer graasden de schaapjes er lustig op los en volgens een 
herder was deze plaats één van de mooiste langs zijn tocht.  
Voor het watersportseizoen 2011 is men de touwen stilaan aan het hijsen. Er word nog gezocht 
naar monitoren die de zeil- of surfmicrobe tijdens de zomervakantie willen doorgeven aan 
beginnelingen. Meer info? www.schulens-meer.be 

Veerle Beckers 
Voorzitter
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RUP Willekensberg goedgekeurd 
door de gemeenteraad
Met de opmaak van het ruimtelijke uitvoeringsplan Woonkorrel N725 - Willekensberg willen wij twee doelstellingen realiseren. 
Vooreerst willen wij de woningen langsheen de gewestweg N725 van Lummen naar Meldert, en gelegen binnen natuurgebied 
volgens het gewestplan, rechtszekerheid geven welke zij momenteel niet hebben volgens de bepalingen van het decreet op 

de ruimtelijke ordening wat betreft zonevreemde woningen. 
Daarnaast was er de vraag voor uitbreiding van het  restaurant 
Beukenhof dewelke volgens de huidige wetgeving niet mogelijk 
is.
Bijkomend moest er ook rekening gehouden worden met de 
locatie van de kapel van de Beukenboom, de fietsroute en de 
oversteekplaats voor fietsers. Ook mocht er geen bijkomend groen 
aangesneden worden voor eventuele uitbreidingen.
Na afloop van het openbaar onderzoek werden alle adviezen en 
opmerkingen van omwonenden samengebracht om te komen tot 
een definitief uitvoeringsplan. De gemeenteraad van november 
gaf goedkeuring aan dit plan zodat wij in de maand februari de 
definitieve bevestiging verwachten van de provincie Limburg.

Kirsten Van den  Eynde
Gemeenteraadslid



Lummen sport
Zomersportkampen
Deze zomer organiseerde de dienst sport 16 kampen, vorig jaar 
waren het er 15. Het golfkamp werd wegens te weinig deelnemers 
niet meer ingericht. Nieuw dit jaar waren het dance for kids en het 
dance for teens kamp. De lesgeefster maakte er een leuk en een kamp van hoog niveau van. 
Deze kampen werden een succes met maar liefst 40 deelnemers voor beide kampen.
De andere kampen waren de drie crea-activiteitenkampen, één windsurfkamp, twee 
omnizwemsportkampen, één omnisportkamp, een taalsportkamp en twee circuskampen. 
Deze verliepen allen vlot. In het totaal namen er deze zomer 470 kinderen deel aan een 
sportkamp. 

Lummense Sportelweek voor 50 plussers
Van 6 tot 10 september 2010 organiseerde de sportdienst in samenwerking met de provinciale Sportdienst en Bloso de jaarlijkse 
Sportelweek. Een Lummense sportweek voor 50-plussers. In deze week werden tal van activiteiten speciaal voor senioren 
georganiseerd:  aquafitness, boogschieten, volleybal, speedbal, petanque, lezingen, volkssporten, circustechnieken en spinning.

Scholenveldloop 
Onder een stralend zonnetje namen 406 jongeren deel aan de jaarlijkse scholenveldloop. Aan de jogging voor ouders, leerlingen 
van het secundair onderwijs, supporters en leerkrachten namen 68 joggers deel. Er werd superhard gelopen, maar de kinderen 
waren op school goed voorbereid om hun beste (loop)beentje voor te zetten. De talrijk opgekomen supporters konden op het 
grasterrein genieten van een drankje.

Opendeurdag in het kader  “Week van de sportclub”
Zondag 12 september hield het sportcomplex een opendeurdag waarbij alle sportverenigingen konden laten zien aan de 
Lummenaren waarvoor hun vereniging stond.  Met deze dag wilden de verschillende verenigingen de Lummenaren stimuleren om 
zich aan te sluiten bij een sportclub en zo het plaatselijke sportgebeuren te promoten. 

Lummense zwemweek van 17 tot 26 november 2010
De Lummense zwemweek ging van start met de swimmathon op woensdag 17 november 2010. Vijf scholen namen deel. Er moest 
twee keer acht minuten gezwommen worden, de kinderen van de school die de meeste banen zwommen kregen een trofee. De 
activiteit werd georganiseerd door SVS i.s.m. de dienst sport, de scholen en de Lummense zwemclub. Er waren vier jongeren van 
de Lummense zwemclub aanwezig om de banen te tellen. Het evenement verliep vlekkeloos.

Op zondag 21 november werd er ontbijtzwemmen georganiseerd. Met maar liefst 25 deelnemers werden de verwachtingen van 
de sportdienst toch ingelost.

Veerle Beckers, Voorzitter

11

JonG Cd&V Lummen: klaarstomen voor 2012
De komende gemeenteraadsverkiezingen in 2012 zijn niet meer zo veraf en zowel binnen CD&V als binnen 
de jongerenafdelingen worden initiatieven op dat gebied genomen. Ook onze Lummense afdeling tracht 
zo goed mogelijk voorbereid te zijn en een professionele aanpak na te streven. Met enkele Lummense 
jongeren grijpen we dan ook alle kansen die ons worden aangeboden om inspiratie op te doen en ons 
verder te informeren. 

Een belangrijk punt is bijvoorbeeld de goede communicatie met inwoners van een gemeente. Het is ook 
vaak zo dat voor bepaalde projecten eerst een draagvlak bij de bevolking moet worden gecreëerd. Ter illustratie daarvan brachten 
we in november met de Limburgse jongerenafdeling een bezoek aan het omstreden afvalverwerkingsbedrijf Bionerga te Houthalen. 
Dat bedrijf wordt vaak als schietschijf door inwoners van Houthalen gebruikt omdat zo’n verbrandingsoven nu eenmaal negatieve 
gevolgen met zich meebrengt. Alle Limbugers samen produceren echter zo’n 90.000 ton afval per jaar die we ergens moeten 
kwijtgeraken. Het is dan ook belangrijk om duidelijk te maken dat in een maatschappij en een beleid nu eenmaal keuzes moeten 
worden gemaakt die niet altijd voor iedereen even gunstig uitdraaien. De kwalijke gevolgen tot een minimum beperken is dan ook 
in dit geval de taak van een gemeentebestuur, zoals dat van Houthalen.

Ook zijn nieuwe jonge mandatarissen soms onvoldoende voorbereid op de gemeentepolitiek. Daarom ontvingen in december de 
Limburgse CD&V gedeputeerden ons op het provinciehuis voor een blik achter de schermen, een uitleg over hun beleidsdomeinen 
en een heleboel tips voor lokale mandatarissen. Wij zijn alvast zo goed mogelijk gewapend voor 2012!

Wim Vangeel, Voorzitter JONG CD&V Lummen 



Cd&V om van te snoepen
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Zondag 30 januari 2011 kruipen de bestuursleden en sympathisanten van CD&V weer achter het fornuis om u op deze kille 
winterdag weer van een lekkere maaltijd te kunnen voorzien.  Geen zin om op 30 januari een maaltijd klaar te maken voor uw 
geliefden?  Schrijf u dan vandaag nog in om samen met ons van een heerlijk dinertje te genieten.

Hebt u nog geen kaart van onze eetdag in handen?  Neem gerust een schaar en gebruik bovenstaand exemplaar. Kaarten kan 
u indienen tot en met woensdag 26 januari bij één van onze mandatarissen of bestuursleden.
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Blijf op de hoogte van CD&V Lummen
www.lummen.cdenv.be

CD&V Lummen Restaurantdag
Zondag 30 januari 2011

Van 11.30u tot 14.00u en van 17.00u tot 20.00u
In St. Lambertusgildezaal van Laren

Hoogstraat 83  -  3560 Lummen

o Romige tomatensoep € 1,50 x ……. = …….. €
o Biefstuk champignons € 12 x ……. = …….. €
o Biefstuk peperroom € 12 x ……. = …….. €
o 1/2 Haan met saus € 9 x ……. = …….. €
o Koude schotel vis € 10 x ……. = …….. €
o Koninginnehapje € 9 x ……. = …….. €
o Koude schotel vlees € 10 x ……. = …….. €
o Vegetarische schotel € 9 x ……. = …….. €

Kindermenu
o Hamburger € 3 x ……. = …….. €
o Kindervidé € 4 x ……. = …….. €
............... Personen Totaal: ……………………….€

o  Frieten of   o brood
Dessert ter plaatse verkrijgbaar

Naam:  ......................................................................................................

Adres:   ......................................................................................................

  ......................................................................................................
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