
Lummen is een groene, duurzame gemeente, 
vol natuur, straffe verenigingen en burgers, met 
een toekomst als duurzame voortrekker in onze 
regio. We kiezen ervoor dit potentieel optimaal 
benutten. 

Daarom maakten we in 2020 een analyse van 
ons volledige afvalbeleid, en zetten we vanaf 
2021 in op alle aspecten die linken met preventie, 
optimaal sorteren en verwerken van afval in op 
een vernieuwd, aangescherpt beleid. 

In deze samenvatting leest u over het waarom, 
de aanpak en de belangrijkste beleidslijnen voor 
de toekomst. Maar het belangrijkste kunnen we 
u nu al meegeven: samen gaan we aan de slag 
“Voor een proper Lummen”!
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— INVENTARISATIE

We onderzochten de werking in onze administratieve gebouwen, maar ook bij onze 
buitendiensten en betrokken organisaties. Denk maar aan de bibliotheek, het cultureel 
centrum, de diverse kinderopvang, de scholen, het woonzorgcentrum. Ook onze eigen 
technische diensten, zoals ons camerabeleid, de openbare afvalbakjes en zwerfvuil, 
maar ook het gemeentevuil en de ondersteuning van onze organisaties tijdens events 
werden meegenomen. Daarnaast ondersteunen we onze inwoners door een maandelijkse 
huis-aan-huis glas- en ijzerinzameling. Daarbij hoort dat we in onze regio, als lid van de 
afvalintercommunale Limburg.net, tevens enkele belangrijke veranderingen zullen zien in 
de komende maanden. Ook hier dienen we op in te spelen en een lokale versterking van het 
gevoerde beleid te voorzien.

— METHODIEK

We brachten telkens zowel de huidige werkingsvorm en inzamelresultaten in kaart. Dat 
gebeurde per afvalstroom en locatie, zodat we in een overzicht van alle afvalstromen een 
indicatie hadden over de methodiek, aard en hoeveelheden inzake preventie, sorteren en 
afvoer/verwerking ervan.

In het kernteam werden deze cijfers bedocumenteerd en inzichtelijk gemaakt vanuit 
pragmatische en historische keuzes. 
Waar er nog geen cijfers voorhanden waren, zochten we instrumenten om stromen en 
aantallen in kaart te brengen. Dit leidt tot een rapportagekader dat ook in de toekomst 
gebruikt kan worden voor een periodieke rapportage over de voortgang en effecten van ons 
beleid.

Het geheel van deze gegevens was de basis om per topic na te gaan hoe we ons toekomstig 
beleid willen opbouwen.

Afvalbeleid en het registreren en opvolgen van 
cijfergegevens is vaak een ‘moetje’ voor overheden. 
Nochtans maakt het afvalbeleid een integraal 
deel uit van een omvattend duurzaamheidsbeleid 
en brengen de nodige cijfers vaak verhelderende 
inzichten. Daarom nam Lummen in 2020 haar 
afvalbeleid van a tot z onder de loep. Dit gebeurde 
is samenwerking met een extern adviesbureau, 
samen met een interne stuurgroep vanuit de cel 
Duurzaamheid en de Technische Diensten.
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— NAAR EEN NIEUW AFVALBELEID VANAF 2021

Voor die toekomst werkten we een kader uit op basis van 5 premisses:

1. Lummen is een afvalarme, duurzame gemeente. Dit moet zich uiten in al onze acties.

2. We willen als gemeente het voorbeeld stellen voor onze inwoners, verenigingen en 
bedrijven.

3. De focus ligt steeds op preventie, pas dan sorteren en verwerking.

4. We willen onze medewerkers, organisaties en verenigingen verantwoordelijk maken, 
meer nog, hen ambassadeur laten zijn van onze visie.

5. We focussen op een heldere communicatie over afval, zowel het beleid, de praktische 
keuzes als de resultaten van onze aanpak.

— GEEN EENMALIGE OEFENING

Het geleverde werk mag geen eenmalige oefening zijn. Daarom is het geleverde raamwerk, 
de inzichtelijk gebrachte cijfers en het actieplan de start voor een jaarlijkse rapportage én 
een bijhorend jaaractieplan dat steeds opnieuw bijstuurt en in de toekomst kijkt.

Door dit te verankeren in een permanente werkgroep afval binnen de gemeeentelijke 
werking, kunnen we een objectief en performant afvalbeleid voor de toekomst neerzetten.

 

— KEUZES “VOOR EEN PROPER LUMMEN”

We geven graag op grote lijnen een overzicht van onze acties en inspanningen die we vanaf 
de zomer van 2021 zullen implementeren. 

Transparant.

Lummen kiest voor een transparant beleid. Daarom centraliseren we een coördinatie van 
àlle afvalgerelateerde beleidskeuzes binnen onze gemeente in één cel afvalbeleid. Zo 
zorgen we voor eenduidigheid, snelheid en efficiëntie. Deze cel heeft een vast intern overleg 
en netwerk, en brengt in een rechtstreekse lijn met de burgemeester en het college van 
schepenen verslag uit.

Herkenbaar.

Het afvalbeleid van Lummen zal herkenbaar zijn. Zowel in de interne diensten als op ons 
grondgebied, of bij onze medewerkers en vrijwilligers zal je lezen dat we samen gaan ‘Voor 
een proper Lummen’. Een duidelijk statement in al onze communicatie, op onze publieke 
afvalbakjes, maar ook in onze interne werking.
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Planmatig.

We maken werk van afval op een gestructureerde manier. Daarom bouwen we een 
structureel overleg op met betrokken partners, intern extern. Maar we maken vanaf 2021 
ook werk van een jaarlijks Lummens Afvalverslag en Afvalactieplan.
Meer nog, we structureren onze werking, door de analyse en opmaak van Afvalbakkenplan 
en een Veegplan, maar bijvoorbeeld ook door de acties van onze Mooimakers en de 
veegbeurten door onze medewerkers permanent live in kaart te brengen.

We kiezen voor data.

Data zijn in afval essentieel: hoeveel veegvuil zamelen we in? Hoe evolueert het afval in onze 
openbare afvalbakjes? Welk is het effect van ons betrappingsbeleid via camera’s? Data die 
we vandaag soms nog te weinig inzichtelijk maken, zullen de basis zijn voor ons beleid van 
morgen.

Efficiënt inzamelen en verwerken.

Door de jaren heen is ons afvalbeleid langzaam maar zeker geëvolueerd vanuit ‘service’, 
maar niet vanuit duurzaamheid en de toekomst. Vandaag maken we elke keuze bewust 
opnieuw: weloverwogen, met focus om duurzaamheid, efficiëntie, ergonomie en preventie. 
Daarom komen we met een nieuw beleid dat in 2021 de lijn bepaalt voor de toekomst.

Een voorbeeld voor onze burgers.

Als administratie willen we een voorbeeld zijn voor onze inwoners. Daarom werken we 
ook als organisatie zelf, intern, aan afvalpreventie en duurzaamheid. We vermijden afval en 
sorteren optimaal. Zo maken we onder meer werk van digitale oplossingen in plaats van 
papier, verbannen we plastic cups en bekers en kiezen voor hervulbare (drank)verpakkingen. 

We ondersteunen onze verenigingen.

We geven zuurstof aan verenigingen door een dienstverlening aan kostprijs te verzorgen 
van afvalbakken voor hun evenementen. Maar anderzijds nodigen we hen ook uit om een 
punt te maken van ‘afvalarm werken en organiseren’, want ook hier geldt dat een voorbeeld 
stellen cruciaal is. Onze verenigingen werken zo mee voor een proper Lummen, én stellen 
voorbeelden voor de inwoners.

We responsabiliseren onze partners.

Of het nu gaat over onze leveranciers, partnerwerkingen of bijvoorbeeld onze scholen en 
BKO’s. We vragen dat iedereen werk maakt van duurzaamheid en het vermijden van afval. 
Daarom maken we afval zichtbaar en bespreekbaar, en zoeken samen naar oplossingen voor 
de toekomst.

Preventie is samenwerken.

We staan als gemeente niet alleen. Organisaties als Limburg.net, maar ook OVAM 
of Mooimakers bieden interessante inzichten, ruggesteun en pakketten om ons als 
bestuur, maar ook verenigingen, scholen, organisaties en inwoners te ondersteunen in 
een duurzaam afvalbeleid. We maken gebruik van aanwezige expertise, lespakketten en 
beleidsinstumenten om maximale impact te hebben, samen.
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Impact door preventie- en betrappingsbeleid

Als gemeente zijn we een voorbeeld voor vele anderen als het gaat om het 
betrappingsbeleid van sluikstorters. Dat is mede door ons efficiënt beleid, waar een geölied 
team werk maakt van een proper Lummen dankzij een preventie- en betrappingsbeleid. 
We investeren hier verder in met een maximaal effect op de vervuiling van onze straten en 
bermen.

Herkenbaar voor iedereen.

Niet alleen onze inwoners dienen ons beleid te herkennen. Ook wie in onze gemeente komt 
werken, sporten of ontspannen, vragen we ons beleid te respecteren en zelfs versterken. 
Daarom kiezen we bijvoorbeeld voor uniforme en herkenbare openbare afvalbakjes, een 
herkenbare slogan en campagnes. 

 

— EEN OVERZICHT VAN ONZE CONCRETE ACTIES

Het geheel van acties hebben we in een reeks gegoten die als leidraaad voor de 
implementatie van ons beleid dient. Deze concrete lijst met acties 

Algemeen

Actie 1  Aanstellen van een afvalcoördinator

Interne werking

Actie 2 Voorzien van éénvormige inzamelrecipiënten voor alle gemeentelijke gebouwen

Actie 3 Reorganisatie van de inzamelpunten en de afvoer van de ingezamelde fracties

Actie 4 Communicatie afvalbeleid naar medewerkers

Actie 5 Gecoördineerde aansturing van de onderhoudsploeg

Actie 6 Inventarisatie van de parameters voor de opmaak van jaarverslagen en 
actieplannen.

Actie 7 Optimaliseren afvalpreventie

Actie 8 Opmaak jaarverslag

Actie 9 Opmaak jaarlijks actieplan

Actie 10 Reorganisatie inzameling en afvoer bij  buitendiensten

Actie 11 Communicatie naar de buitendiensten

Gemeentelijk bedrijfsafval

Actie 12 Aparte weegpassen per fractie
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Actie 13  Opmaak actieplan veegvuil

Actie 14 Opmaak actieplan groenafval

Actie 15 Structureren afvoer Kadavers

Huishoudelijk afval inwoners

Actie 16 Communicatie afvalcijfers Lummen – Limburg.net

Actie 17 Optimalisatie glasinzameling

Actie 18 Stopzetting ijzerinzameling

Actie 19 Optimalisatie publicatie informatie – sensibilisatie van Limburg.net

Ondersteuning verenigingen en scholen

Actie 20 Evaluatie van vergoeding voor ondersteuning bij activiteiten

Actie 21 Evaluatie van de ondersteuning aan scholen

Actie 22 Promoten van afvalarme evenementen

Preventie van zwerfvuil

Actie 23 Opmaken van een afvalbakkenplan ism Mooimakers 

Actie 24 Uniformiteit brengen in de openbare afvalbakken

Actie 25 Optimalisatie van de lediging van de openbare afvalbakken

Actie 26 Zoeken naar locaties voor het inrichten van honden-uitlaatweides

Actie 27 Communiceren rond het verwijderen van uitwerpselen van rij en trekdieren op 
fiets- en wandelpaden (art. 72 GAS-reglement)

Strijd tegen zwerfvuil

Actie 28 Communicatie rond GAS-reglementering

Actie 29 Toezicht en communicatie op de plaatsing van afvalbakken bij verkooppunten 
van voedingswaren (art 62 GAS-reglement)

Actie 30 Bedeling stickers tegen huis-aan-huis reclame (art 63 GAS-reglement)

Actie 31 Toezicht en communicatie omtrent het aanbrengen van affiches (art 67 GAS-
reglement)

Actie 32 Toezicht en communicatie omtrent het verbod om te flyeren bij evenementen 
(art 68 GAS-reglement)
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Actie 33 Toepassing van het verbod tot strooien van confetti e.d. tijdens 
carnavalsoptochten

Actie 34 Verplichting tot opruimen  door de organisatoren van de omgeving van het 
terrein en de toegangswegen naar parkings bij evenementen 

Actie 35 Optimalisatie van de zwerfvuil- en sluikstortbetrapping

Actie 36 Sensibilisering door periodieke rapportage GAS-boetes 

Actie 37 Gebiedsgericht zoeken naar nieuwe Mooimakers 

Actie 38 Optimaliseren van de werking Mooimakers door het gebruik van een app-
toepassing

Actie 39 Jaarlijkse deelname aan “Straat.net”

Actie 40 Jaarlijkse deelname aan de “Week van de Handhaving”

Communicatie – sensibilisatie

Actie 41   Optimaal en periodiek gebruik maken van de gemeentelijke 
communicatiemiddelen

Actie 42 Publicatie van het actieplan en lancering van de slogan “Voor een proper 
Lummen”

Actie 43 Periodieke rapportage opzetten

Actie 44 Jaarlijks opmaken van een jaarverslag

Actie 45 Jaarlijks opmaken van een actieplan
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