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Fier op CD&V Lummen

Als iemand denkt aan een gemeente waar het goed is om te wonen, zullen 
er een aantal prioriteiten zijn. Soms zijn die prioriteiten moeilijk te combi-
neren. In Lummen slagen we er wel in om belangrijke zaken zoals veel  groen 
te behouden en waar toch voldoende ruimte is om te wonen en te werken.
In Limburg scoort Lummen zeer goed op vlak van voldoende ruimte. Lum-
men is één van de minst bebouwde gemeentes in Limburg. We hebben een 
ruim aanbod voor de sportievelingen. Ontspanning vinden we zeer belang-
rijk en mede daarom ondersteunen we het verenigingsleven en bieden we 
sportgelegenheden aan waar veel gemeenten jaloers mogen op zijn.
Ook op vlak van tewerkstelling in eigen gemeente scoren we heel goed en 
nergens in Limburg worden er zoveel inspanningen gedaan voor de opvang 

van kinderen.
Lummen heeft een vrij grote grijze druk. Binnen een aantal jaren zal een grote groep inwoners 
beroep doen op hulp. Ook voor deze toekomstige groep hebben we nu reeds aandacht en we in-
vesteren veel in ouderenzorg.
We zijn vooral fi er op de betaalbaarheid van onze projecten. Geen gekke dingen in Lummen waar-
door de schuld of de belastingdruk groot wordt. 
We investeren in de beste oplossingen voor u.

André Neskens 
Voorzitter CD&V Lummen

Voorwoord

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

Voorzitter CD&V Lummen

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
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In het jaar 2012 werd ik door u als 5de sche- 
pen van Lummen verkozen. Met de be-
voegdheden Financiën, Toerisme, Eco-
nomie en Feestelijkheden een hele bo-
terham. Een moeilijke opgave?  Ja dat wel 
maar een uitdaging die ik met veel plezier 
aannam.  Dat het niet simpel zou zijn wist 
ik op voorhand maar ik besloot het schip 
te betreden en mijn stempel te drukken.
Tijdens dat jaar als Schepen kreeg ik ech-
ter nog een verrassing in mijn schoot ge-
worpen.  Ik ging mama worden!  Na een 
vermoeiende zwangerschap en eens goed 
nadenken besloot ik om mijn ambt op te 
zeggen en over te geven aan Dirk Snyers.
Heb ik spijt van mijn keuze?  Nee, nog 
geen moment.  Al mis ik wel het contact 

Raadslid in de kijker :  Veerle Beckers
met de mensen, de dossiers, de betrokken-
heid. Maar mijn prioriteiten liggen mo-
menteel bij mijn schatten van kinderen: Jill 
en Lena.  Want nog geen acht maanden na 
de bevalling van mijn oudste werd ik terug 
zwanger van onze kleinste spruit. Twee 
dochters:  een handvol werk, maar bergen 
liefde krijg ik in de plaats.
Ondertussen is mijn oudste dochter Jill al 
een hele peuter en gaat sinds november 
naar het instapklasje. Onze jongste telg is nu 
16 maand en kan volgens ons niet wachten 
om haar zus te volgen naar het klasje. 
Mijn politieke leven zit er echter niet op, ik 
ben nog steeds raadslid binnen onze ge-
meente.  Ook in de partij ben ik nog actief 
als secretaris van CD&V.  Ook al heb ik niet 
altijd de tijd om alle activiteiten en verga-
deringen bij te wonen, mijn interesse is er 
nog altijd, meer nog zelfs nu ik moeder 
ben geworden.  Al liggen de nadrukken nu 
op andere interesses dan voorheen.
In het dagelijkse leven ben ik werkzaam bij 
Jasaco NV, groothandel in Kunstbloemen 
en decoratieartikelen. Als fotografie verant- 
woordelijke mag ik elke dag bloemetjes, 
potjes en plantjes bekijken. Weliswaar niet 
met dezelfde geur als de echte varianten 
maar het maakt mijn werk er niet minder 

plezierig door.
2016 mogen we alweer achter ons laten, 
wat we gehad hebben, hebben we weer 
gehad?!  
Ik wens iedereen nog een gelukkig nieuw 
jaar vol liefde en een goede gezondheid, 
dan volgt de rest vanzelf!

Veerle Beckers
Raadslid in de kijker

Leuke cursus EHBO voor jonge moeders !

Op 25 oktober hebben we met CD&V lum-
men, afdeling Vrouw en Maatschappij een 
hele interessante cursus ingericht. Met een 
15 tal jonge moeders, aanstaande moed-
ers en een paar leuke oma’s kregen we zeer 
deskundige uitleg van de plaatselijke Rode 
Kruis afdeling. Lieve Cupers en Rob Meert 

hebben hierin al jaren ervaring! Er kwamen 
heel wat verschillende onderwerpen aan 
bod: wat te doen bij snijwonden, brand-
wonden, verslikking/verstikking, vergifti- 
ging en vele andere huis-, tuin- en keuken-
ongevallen. Het werd echt heel leuk ge-
bracht in hun eigen Rode Kruis lokaal. Ie-
dereen heeft er veel van opgestoken en zo 
een avond is zeker voor herhaling vatbaar.
Wij kijken al uit naar de volgende activiteit!

Veerle Verboven
Gemeenteraadslid
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Parkrangers ook actief in Lummen

Ook in Lummen is thans de natuur- en 
landschapsploeg van het Regionaal Land-
schap Lage Kempen, de Parkrangers, actief. 
Door een sociaal economiebedrijf worden 
op deze manier beheerswerken in ons 

Lummens landschap uitgevoerd. De bij-
drage van de gemeente bedraagt 30 pro-
cent van de arbeidskost. 

Eén van de eerste projecten die op het 
programma staan van de Parkrangers, is 
de omgevingsaanleg aan de kapel in de 
Sint-Sebastiaanstraat in Gestel. Deze kapel 
werd enige tijd geleden geschonken aan 
het gemeentebestuur van Lummen. 

De Parkrangers zijn actief over de ganse 
provincie en alleszins in onze gemeente 
tot eind juni 2019.

Wim Vangeel
Schepen van leefmilieu

E 70.000,00 aan subsidies voor sportverenigingen

Zoals geweten ondersteunt de gemeente 
Lummen de Lummense sportverenigin-
gen onder andere door het verstrekken 
van subsidies op basis van meerdere ge-
meentelijke subsidiereglementen. Dit jaar 
werd een subsidiebedrag uitgekeerd van 
E 70.000,00. Als gemeente zijn we fier op 
het feit dat we heel wat sportclubs op 

deze manier een extra duwtje in de rug 
kunnen geven. 

Nieuw in het lijstje van clubs welke een 
toelage ontvangen, is de petanqueclub 
van Genebos. Hun infrastructuur, gelegen 
aan zaal Eikenbos, is dringend aan reno-
vatie toe. Recent sloot de club een lang-
durige gebruiksovereenkomst af voor hun 
lokalen, zodat zij tevens in aanmerking 
komen voor gemeentelijke betoelaging 
voor de investeringen in hun infrastruc-
tuur. 

Door de financiële steun van de gemeente 
Lummen ten belope van E 8.000,00 zal 
de club in staat zijn om de noodzakelijke 
investeringen te doen, onder meer wat 
betreft de brandveiligheid van hun club-

lokaal. Zo is ook de toekomst van deze 
club uit Genebos met maar liefst 140 ac-
tieve leden, 105 in competitie en 35 recre-
anten, verzekerd. 

Wim Vangeel
Schepen van sport
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Studio Mudanza
Onze Lummense afdeling van de Stedelij-
ke Academie voor Muziek, Woord en Dans 
was sinds 2001 ondergebracht in de Kunst- 
berg in de Meerlestraat. 15 jaar lang 
vonden de muziekacademie en enkele 
culturele verenigingen onderdak in dit ge-
bouw. 
Door de nakende verkoop van de Kunst-
berg zijn we op zoek gegaan naar een 
nieuwe locatie. Het gebouw moest aan 
een aantal eisen voldoen: centraal ge-
legen zijn, voldoende ruim zijn voor de 
wekelijkse lessen van 700 leerlingen en 25 
leerkrachten, mogelijkheden bieden voor 
de repetities en lessen van een zevental 
culturele verenigingen, voldoende par-
keergelegenheid hebben in de onmiddel-
lijke omgeving.
De vzw Altiora stopte met de uitbating van 
hun gebouw waardoor deze infrastructuur 
vrij kwam te staan. Het zalencomplex van 

Nieuwe kunstwerken in de eregalerij Charles Wellens

Erik Coninx heeft twee waardevolle 
schilderijen van kunstschilder Charles 
Wellens geschonken aan het gemeen-
tebestuur. 
Erik is de kleinzoon van voormalig post-

meester en Lummenaar Arthur Coninx. 
Arthur was amateur schilder, hij schreef 
ook toneelstukken en hij was een goede 
vriend van Charles Wellens. Momenteel 
legt men de laatste hand aan een biografie 
over Arthur Coninx.
De familie Coninx woont reeds vele jaren 
in Diest, maar de verwantschap met onze 
gemeente is altijd gebleven. Het was 
de wens van vader Coninx om de twee 
schilderijen “Weg tussen berkenbomen” 
en “Hoeve en erf” te schenken aan het 
gemeentebestuur opdat ze altijd in de 
eregalerij tentoongesteld zouden kunnen 
worden voor het grote publiek.
Wij bedanken de familie Coninx nog-
maals van harte met deze schenking!  De 
prachtige schilderijen hebben intussen 

reeds een mooie plaats gekregen in de 
eregalerij.
Sinds eind oktober worden er in de ere-
galerij ook nieuwe werken uit privé-ei-
gendom in de kijker gezet met als thema 
“Dorpsfiguren & ambachten”.

Kom zeker eens een kijkje nemen in de 
eregalerij Charles Wellens. Je kan de ere-
galerij, die zich in de voormalige inkomhal 
van het gemeentehuis bevindt, dagelijks 
tijdens de openingsuren van het admi-
nistratief centrum bezoeken. De toegang 
is gratis.

Luc Wouters Betty Luyten
Burgemeester Schepen van cultuur

Altiora was volgens het gemeentebestuur 
de ideale oplossing als vervanging van de 
Kunstberg.
Het gemeentebestuur heeft daarom met 
de Kerkraad van Lummen-centrum een 
erfpachtovereenkomst afgesloten voor 30 
jaar om het gebouw exclusief te gebrui-
ken. De kantoren van de Christelijke Mutu-
aliteiten blijven behouden in het complex.
De erfpachtovereenkomst is op 1 oktober 
in werking getreden. Sindsdien hebben we 

een aantal aanpassingswerken uitgevoerd. 
De verhuis is voorzien in de kerstvakantie 
en vanaf 1 januari 2017 starten we officieel 
met de uitbating van het nieuwe gebouw 
dat exclusief gebruikt zal worden voor de 
lessen en repetities voor muziek, woord, 
zang en dans.
Voor onze nieuwe start hebben we er 
ook voor gekozen om het gebouw een 
nieuwe naam te geven, namelijk STUDIO 
MUDANZA.  Mudanza staat voor Muziek, 
DANs en Zang.
Ik wens alle leerlingen, leerkrachten en 
leden van de culturele verenigingen veel 
succes in de nieuwe locatie! Begin febru-
ari zetten we onze deuren open voor het 
grote publiek. Hierover verneem je later 
meer, kom zeker eens een kijkje nemen!

Betty Luyten
Schepen voor onderwijs



De vlotte bereikbaarheid van onze ge-
meente is een enorme troef maar spijtig 
genoeg is ze daardoor ook “aantrekkelijk“ 
voor potentiële inbrekers.

En elke inbraak in een woning is er één 
teveel. Materiële schade is een ding maar 
de emotionele schade bij de slachtoffers is 
niet in geld uit te drukken en ligt soms nog 
veel  hoger. Spreek maar eens met families 
die inbrekers op bezoek kregen en waar-
bij het spaarpotje van de kinderen is leeg-
geroofd.
Gelukkig mogen wij in onze gemeente al 
beroep doen op heel wat geëngageerde 
inwoners die zich mee inzetten voor onze 
veiligheid en zich groeperen in een BIN 
(buurtinformatienetwerk). Dankzij hun en-
gagement zijn wij de enigste Limburgse 
gemeente die vier van dergelijke actieve 
netwerken op hun grondgebied mag 
rekenen.

Hoe werkt het Buurt Informatie 
Net-werk?
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ANPR-camera’s in strijd tegen inbrekers
U merkt iets abnormaals op of er is iets 
gebeurd en belt de 101. De politiedienst 
evalueert vervolgens de informatie en 
neemt de nodige maatregelen. Indien de 
politie oordeelt  dat er voor de burger nut-
tige informatie is vanuit het onderzoek of 
de melding, dan wordt de BIN-coördinator 
ingelicht en start het BIN netwerk op. Het 
bericht wordt telefonisch verspreid aan 
alle BIN-leden en nodigt uit tot preventie, 
waakzaamheid en opmerkzaamheid in 
de buurt. Dergelijk netwerk is al actief in 
Laren , Gestel , Linkhout en recent opge-
start in Schalbroek.

 Politiezone Limburg Regio Hoofdstad.

Om onze veiligheid te garanderen reke-
nen we als eerste op onze politie en onze 
nieuwe zone Limburg Regio Hoofdstad. 
Uit analyse van de cijfers is gebleken dat 
veel van de inbraken gebeuren in de 
vroege avond. Door extra patrouilles in te 
zetten tijdens deze uren trachten we deze 
inbraken een halt toe te roepen. Daarnaast 
organiseren we in samenwerking met 
aangrenzende zones grootschalige ac-
ties om rondtrekkende inbrekersbendes 
te vatten. Maar ook als inwoner kan je ons 
helpen Zie je iets? Zeg ons iets!  Meld alle 
verdachte gedragingen, personen of voer-
tuigen steeds bij de politie via het nood-

nummer 101. Je belt beter een keer te veel 
dan te weinig.

ANPR camera

Naast alle initiatieven genomen door 
de politie, het Buurtinformatienetwerk, 
diefstalpreventie-advies en tweerichtings-
communicatie tussen politie en burgers 
om verdachte situaties te melden, wordt 
de ANPR  camera een belangrijke schakel 
in het geheel om inbrekers een halt toe 
te roepen.  ANPR camera’s zijn slimme 
camera’s die kentekens van voertuigen 
kunnen lezen en vergelijken met data om 
na te gaan of een voertuig gestolen of 
geseind staat, niet verzekerd is of in een 
databank is opgenomen met verdachte 
nummerplaten. Wanneer de camera een 
nummerplaat herkent van een gestolen 
wagen of de wagen van een gezochte 
crimineel, krijgen onze politiediensten 
een signaal en kunnen onze patrouilles 
die onderscheppen. De eerste bestelling 
van camera’s voor een bedrag van 80.000 
euro is toegewezen en we verwachten dat 
deze tegen de zomer geplaatst worden ter 
hoogte van de carpool en afrittencomplex 
26. Later op het jaar rekenen we er dan nog 
op om in samenwerking met onze buur- 
gemeente Heusden-Zolder bijkomende 
camera’s te installeren in de ter hoogte van 
de op- en afritten 26 bis in de Dellestraat. 

Luc Wouters
Burgemeester
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OC De Link - Projecten Linkhout Centrum
In het centrum van Linkhout,  aan de 
achterzijde van de kerk vinden we zoals in 
de volksmond geheten: “de oude jongen-
school en de parochiezaal”.

In onze vorige LEVEN IN LUMMEN (juni 
2016) mochten we de start van de werken 
in de kerkhofstraat aankondigen.  Zoals 
jullie op de foto kunnen zien, schieten de 
werken hier goed op.

Op dit moment wordt dit gebouw ge-
bruikt voor 3 doeleinden: 
• buitenschoolse kinderopvang 
 (’t Sjamajeeke)
• ontmoetingscentrum (OC De Link)
• jeugdhuis ( JH D’Addarios)

Maar zoals geweten is dit gebouw drin-
gend aan vervanging toe.

Samen met cvba Vooruitzien realiseren 
we een nieuwe locatie voor de buiten-
schoolse kinderopvang en 6 sociale koop-
appartementen. Deze werken worden in 
mei 2017 afgerond. De kinderen kunnen 
dan net voor de zomervakantie verhuizen 
naar de nieuwe locatie.

Wanneer dit gebeurd is, zullen de afbraak-
werken van de huidige locatie starten en 
kan begonnen worden met de bouw van 
een nieuw jeugdhuis en ontmoetingscen-
trum achter de kerk.

Beide gebouwen zullen los gekoppeld 
zijn van elkaar en gelegen rond een mul-
tifunctioneel plein. Deze werken zullen 12 
maanden in beslag nemen.

Sander Hoogstijns
Gemeenteraadslid

Wist je dat...

Onze fractieleider Sander Hoogstijns 

onlangs papa is geworden van een 

fl inke zoon: Bastiaan?  

We wensen mama Claudia en papa 

Sander een dikke profi ciat!
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Bouw nieuw woonzorgcentrum
Na een periode van stilte, die veroorzaakt 
werd door de onduidelijkheid van sub-
sidiëring, werden de voorbereidingen voor 
de bouw van een nieuw woonzorgcen-
trum in augustus2016  terug opgestart.  Zo 
zullen we niet meer kunnen gebruik ma-
ken van de oude subsidieregeling, waar-
bij een percentage verkregen werd van de 
totale kostprijs.  Bij de nieuwe subsidiëring 
zullen wij pas bij het in gebruik nemen van 
de nieuwbouw een subsidie krijgen van 5 
E per bed/dag voor onbepaalde tijd. 

Gezien de sterk verouderde bevolking in 
onze gemeente, vinden wij het als OCMW- 
bestuur belangrijk om naast onze thuis-
zorgdiensten ook werk te maken van een 
hedendaagse residentiële zorg. Enkele 
vaststellingen via cijfers:

-  dat er 18,4 % van onze Lummense in-
woners in 2014 ouder waren dan 65 jaar 
en dat dit cijfer 9 % stijgt naar 2030 toe.  
Dit terwijl de bevolking maar stijgt met 
ongeveer 3 % in onze gemeente.

-  De prognoses in Limburg zijn dat ernstig 
- en langdurige verzorgende boven de 65 
jaar binnen de thuiszorg zal stijgen met 
43 % en de opvang in een woonzorgcen-
trum met 58 % naar het jaar 2030.

- Gezien deze vergrijzing in Limburg zal 
het aantal ouderen boven de 65 jaar met 
dementie stijgen met ongeveer 60 % te-
gen 2030.  Zo zullen we van 13918 perso-
nen met dementie in Limburg gaan naar  
20688 in 2030.

Het is dan ook belangrijk dat we naast een 
goed uitgebouwde thuiszorgdienst ook 
zorgen voor een goede woonomgeving, 
aangepast aan de hedendaagse normen, 
voor onze meest zorg behoevende inwo-
ners.  Daarom willen wij werk maken met 
de realisatie van deze nieuwe zorgcampus, 
waar men terecht kan voor iedere vorm 
van dienstverlening voor ouderen: thuis-
zorgdienst, assistentiewoningen, woon-
zorgcentrum en dienstencentrum.  Verder 
zal er ook ruimte gecreëerd worden voor 
het open poortje voor allerlei activiteiten.

Momenteel zijn de plannen klaar en wordt 
er werk gemaakt van de technieken (elek-
triciteit, verwarming, enz...).  Zo hopen wij 
met de werken te kunnen starten na het 
bouwverlof van 2017.

Aloïs Van Grieken
Ocmw-raadslid
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Op de raad van november werd zowel het 
budget van 2017 alsook het meerjaren-
plan 2014-2019 goedgekeurd. Hieronder 
enkele cijfers.

In 2017 zijn er in totaal voor 9.187.991 
EURO aan inkomsten. Deze komen uit ge-
meentelijke bijdrage 1.670.547 EURO, tus-
senkomst gemeentefonds 121.994 EURO, 
specifi eke werkingssubsidies 2.399.466 
EURO en ontvangsten uit de werking 
4.356.881 EURO.  Uitgaven zijn er voor  
9.195.040 EURO.  Deze bestaan vooral  uit 
bezoldigingen 6.931.305 EURO en  goe-
deren en diensten 1.722.105 EURO. 

Het saldo voor 2017 is dan -7.049 EURO 
dit komt door een éénmalige kost door de 

Budget OCMW 2017

OCMW Lummen in 
cijfers (2015)

• 145 gebruikers poetsdienst
• 44 verzorgenden thuiszorg
• 43 leefl onen
• Gemiddeld 120,23 VTE
• 39 onderhoudsmedewerkers in de 

poetsdienst
• 587 aanvragen verwarmingstoela-

gen
• 93 AML klanten
• 98 cliënten schuldhulpverlening
• 209 verschillende personeelsleden
• 1767 warme maaltijden in het Kla-

vertje
• 57 vrijwilligers
• 93 personeelsleden in Het Meerle-

hof

omvorming van statutaire naar contrac-
tuele personeelsleden 300.000 EURO en 
een investering van 400.000 EURO voor de 
bouw van het nieuwe woonzorgcentrum.  
Het saldo van de rekening van het OCMW 
blijft voldoende positief 2.533.936 EURO 
om verdere investeringen te realiseren. 

Investeringen in 2017 zijn buiten kosten 
voor de bouw van het nieuwe woon-
zorgcentrum 400.000 EURO ook nog een 
nieuw busje voor rolstoelvervoer 50.000 
EURO, digitalisering telenet 25.000 EURO, 
passieve tillift 10.000 EURO en nieuw meu-
bilair 10.000 EURO.  In 2018 wordt er dan 
een bedrag geleend van 8.700.000 EURO 
om de bouw van het nieuwe woonzorg-
centrum te fi nancieren. 

Bij deze werken we verder aan artikel 1 van 
het OCMW:  “elke persoon heeft recht op 
maatschappelijke dienstverlening “.  Deze 
heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid 
te stellen een leven te leiden dat beant-
woordt aan de menselijke waardigheid”.

Kristof Mols 
OCMW-raadsliddit komt door een éénmalige kost door de OCMW-raadslid

Wist je dat...”

Gemiddeld 50 kinderen op zondag 

deelnemen aan “Multimove”?

Onze eerste Lummense “sporteldag” 

met 110 sportende 55-plussers een 

groot succes was?
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De nieuwe zorg- en vrijetijdscampus in 
Meldert zal plaats bieden aan een woon-
zorgcentrum met 79 bedden , 80 plaatsen 
voor de buitenschoolse kinderopvang , 21 
assistentiewoningen en nieuwe lokalen 
voor Chiro Leouki. Deze campus is het re-
sultaat van een intensieve samenwerking 
tussen het gemeentebestuur , de Chiro en 
een aantal private partners.

Woonzorgcentrum geopend
De campus zal gerealiseerd worden in drie 
fases. De eerste fase bestaat uit de bouw 
van een woonzorgcentrum die ondertus-
sen is afgewerkt en deze maand officieel 
in gebruik wordt genomen. Door zijn cen-
trale ligging binnen het totale project zal 
er veel interactie zijn tussen de nieuwe 
bewoners en de andere gebruikers van de 
campus.

Zorg- en vrijetijdscampus in volle ontwikkeling

Gemeentebestuur bouwt nieuwe 
kinderopvang en jeugdlokalen
Tussen het nieuwe woonzorgcentrum en 
OC De Kalen Dries is de ruwbouw van een 
gloednieuwe kinderopvang en jeugdloka-
len al goed gevorderd en rekenen we erop 
in de lente het nieuwe gebouw in gebruik 
te nemen. In de nieuwe kinderopvang zal 
plaats zijn om 80 kinderen zowel voor- als 
naschools op te vangen , wat een ruime 
toename is ten opzichte van de huidige 
50 plaatsen. Hiermee bieden we een ant-
woord op de vraag van de jonge Meldertse 
gezinnen om een voldoende en vooral 
kwalitatieve opvang te voorzien voor hun 

kinderen.

Aansluitend biedt het nieuwe gebouw ook 
onderdak voor de leden van Chiro Leouki. 
Met een leidingslokaal, diverse lokalen 
voor de verschillende leeftijdsgroepen, 
een centrale overdekte binnenruimte en 
modern sanitair kunnen de Meldertse 
jongeren uitkijken naar een nieuwe lo-
catie die exclusief is voorbehouden aan 
jeugdwerk en een stukje een nieuwe thuis 
kan worden tussen leeftijdsgenoten. Ech-
ter er is ook nog werk aan de winkel ……. 
want de jeugdvereniging staat zelf in voor 
de afwerking van hun lokalen. Maar het 
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Lummens budget toont fi nancieel gezond bestuur
De gemeenteraad van Lummen keurde 
19 december het meerjarenplan en het 
budget voor 2017 goed. Die tonen dat de 
belastingen hetzelfde blijven terwijl het 
gemeentebestuur voor 6 miljoen inves-
teert in 2017. 
 
Ondanks de stijgende pensioenkosten, de 
stijgende verarming, de taxshift en andere 
maatregelen van hogere overheden, leg-
gen we opnieuw een budget in evenwicht 
voor.

Belastingen stijgen niet
Er verandert niets aan de belastingen. De 
aanslagvoet voor de personenbelasting 
of de opcentiemen voor de onroerende 
voorheffi ng stijgen dus niet.

6 miljoen euro investeren
Het gemeentebestuur plant volgend 
jaar 6 miljoen euro aan investeringen. 2 
miljoen daarvan gaat naar vrije tijd met 
ondermeer het vervangen van de kuip 
van het zwembad en de bouw van een 
nieuw ontmoetingscentrum te Linkhout. 
In onderwijs, opvang en jeugd investeren 
we 1.4 miljoen met de bouw en afwerking 
van een nieuwe kinderlocatie in Meldert en 
Linkhout alsook nieuwe speeltuigen voor 
de speeltuin. Voor lokale economie voorz-
ien we 300 000 euro voor de aanleg van het 
Charel wellensplein. Ongeveer 1,3 miljoen 
euro gaat naar openbare werken voor 
de voorbereidende werken van de fi ets-
paden in de Thiewinkelstraat en in Meldert.  
Voor  interne organisatie voorzien we 
1 miljoen euro, onze grootste uitgave 
hier is de bouw van een nieuw magazijn.

Gezond fi nancieel beleid geeft 
nieuwe ruimte
Ik ben tevreden over het meerjarenplan en 
het budget dat de gemeenteraad goed-
keurde. 
De gevolgen van het gevoerde beleid 
zijn dat naakte ontslagen op personeel 
vermeden kan worden. 
Als de voorziene planning kan worden 
uitgevoerd en er geen nieuwe lasten 
ontstaan voor het gemeentebestuur, ziet 
de fi nanciële toekomst voor het gemeen-
tebestuur er dus positief uit.

Schuldgraad is laag
Het gemeentebestuur voorziet in het 
meerjarenplan nog 5,6 miljoen euro aan 
nieuwe leningen. Het totaal van de voor-
ziene leningen van bij de opmaak meer-
jarenplan 2014 – 2019 wijzigt niet.
Die leningen brengen de fi nanciële situ-
atie van Lummen zeker niet in gevaar. Dat 
blijkt uit de meest recente profi elschets 
van Lummen door de Studiedienst van de 
Vlaamse Regering die bevestigt dat Lum-
men fi nancieel gezond is. 
De studiedienst berekende dat de schuld 
per inwoner in Lummen 392 euro be-
droeg. Dat is veel minder dan het Vlaamse 
gemiddelde van 1 265 euro per inwoner 
en het gemiddelde van de Vlaamse clus-
tergemeente van 1 226 euro per inwoner

Dirk Snyers
Schepen van Financiën

getoonde enthousiasme en inzet , wat ik 
met veel genoegen volg op hun facebook 
pagina lokale(n) steun , biedt de overtui-
ging dat ze hierin slagen. Alvast alle succes 
toegewenst !

Bouwvergunning voor 21 
assistentiewoningen
De derde en laatste fase van de nieuwe 
campus zal zich ontplooien langsheen 
de Pastorijstraat. In de recent afgeleverde 
vergunning is de bouw voorzien van 21 as-
sistentiewoningen , een cafetaria voor het 
woonzorgcentrum en een dokterspraktijk. 
De bouwwerken worden opgestart na de 
sloop van het voormalige gemeentehuis 
van Meldert en de achterin gelegen wo-
ning maar na ingebruikname van fase twee 
immers …… beide gebouwen bieden nu 
nog onderdak aan de kinderopvang en de 
Chiro.

Luc Wouters 
Burgemeester

paden in de Thiewinkelstraat en in Meldert.  

hier is de bouw van een nieuw magazijn.

Schepen van Financiën

Wist je dat...”

De gemeente Lummen 144 nieuwe 

laanbomen aanplant in Schalbroek?
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Ook wij zijn een ledenpartij. Leden zijn voor 
ons een bron van inspiratie, een klankbord, 
onze achteruitkijk spiegel en een waarde 
meter.
Met genoegen stellen we vast dat een aantal 
inwoners zich spontaan aanmelden om lid te 
worden van CD&V Lummen. De bestaande 
leden hernieuwden, omzeggens allemaal, 
hun lidmaatschap. Dat is fijn om vast te stel-
len. 
Onze leden krijgen dan ook veel terug. 
Gaande van een heerlijke en super gezellige 
barbecue, tot een uitstap of nieuwjaarsre-

CD&V Lummen scoort zeer goed
ceptie. Regelmatig vragen we ook aan onze 
leden hun mening over bepaalde dossiers.
Dat we in Limburg de best scorende afdeling 
zijn, was zelfs het nationaal CD&V bestuur 
niet ontgaan. Als blijk van waardering over-
handigde onze nationale voorzitter, Wouter 
Beke, aan ons een paar  gepersonaliseerde 
vlaggen. Het congres van CD&V Limburg was 

Heb je zin om lid te worden en 
deel te nemen aan onze acti-
viteiten? 
Neem een kijkje op onze site: 
lummen.cdenv.be of contacteer 
iemand van onze mandatarissen. 

Blijf op de hoogte van
CD&V Lummen !

www.lummen.cdenv.be
Volg ons op facebook:

                               CD&VLummen

een uitgelezen moment om de vlaggen in 
ontvangst te nemen. 
De  bestuursploeg ging nadien graag op de 
foto. Bij ons is groepswerk immers veel be-
langrijker dan individuele inspanningen.

André Neskens
Voorzitter CD&V Lummen


