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VOOR
WOORD

"Met de actie 
“Lummen trakteert” 
hebben we de lokale 
handelaars en horeca 
een hart onder de riem 
gestoken."

Beste Lummenaar

De uitbraak van het coronavirus heeft ons geleerd dat de mens zich 

intelligent, veelzijdig en wilskrachtig kan tonen in een crisissituatie. 

In onze gemeente staken mensen over de partijgrenzen heen de 

koppen bij elkaar. Er werden plannen uitgewerkt die onze lokale 

samenleving en economie opnieuw een boost moesten geven 

nadat het sociaal-economische leven maandenlang zo goed als stil 

had gelegen. En die snelle reactie heeft resultaten opgeleverd. Met 

de actie “Lummen trakteert” hebben we de lokale handelaars en 

horeca een hart onder de riem gestoken. Lokaal kopen is immers 

van levensbelang voor de lokale economie. Tevens hebben we door 

gerichte acties ervoor kunnen zorgen dat het verenigingsleven niet 

helemaal stil viel. Bovendien werden er alternatieven uitgedokterd 

in de sport-, jeugd- en cultuursector om maximale ondersteuning te 

bieden waar nodig. Deze sectoren vormen immers het cement van 

onze samenleving. Zo konden onze sport- en jeugdkampen én onze 

speelpleinwerking toch blijven doorgaan tijdens de zomermaanden.

De Lummense gemeenteraad keurde eind juni een hele reeks 

maatregelen goed op verschillende beleidsdomeinen. Deze 

maatregelen zijn de basis geweest voor de heropleving van het 

socio-economische leven in onze gemeente. Het relanceplan dat 

hieruit voortvloeide en waar u verder in deze Lummenaar meer 

over kan lezen, bewijst dat politieke partijen uit de meerderheid 

én de oppositie, over de partijgrenzen heen in moeilijke tijden 

elkaar de hand kunnen reiken om gezamenlijk naar oplossingen 

voor maatschappelijke problemen te zoeken. Het is een boodschap 

van hoop en positiviteit die kleur geeft aan een samenleving die er 

vanaf nu anders zal uitzien. 

Enkel samen zullen we de uitdagingen die zich in de toekomst 

zullen aandienen, het hoofd kunnen bieden.

Uw burgemeester
Luc Wouters
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DRAAG EEN MONDMASKER  
WAAR HET VERPLICHT IS ÉN 
 OP DRUKKE PLAATSEN

CORONAVIRUS

GEMEENTELIJKE 
DIENSTVERLENING  
Om de nodige afstand tussen bezoekers te kunnen 

verzekeren, blijven we werken op afspraak en nemen we 

een aantal maatregelen. Het dragen van mondmaskers in 

de publiek toegankelijke gedeeltes van onze gebouwen is 

verplicht, dus als je een bezoek plant aan het administratief 

centrum, maak dan eerst een afspraak en vergeet je 

mondmasker niet. Volg tijdens je bezoek de signalisatie en 

richtlijnen en hou afstand. Betalen doe je elektronisch en 

als je ziek bent blijf je natuurlijk thuis.

DE GOUDEN REGELS  
VANAF 29 JULI 

EIND JULI KENDEN DE BESMETTINGSCIJFERS TERUG EEN SERIEUZE STIJGING, DUS WERDEN 
VANUIT DE NATIONALE VEILIGHEIDSRAAD OPNIEUW STRENGERE MAATREGELEN OPGELEGD OM 
EEN VERDERE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS TE VOORKOMEN EN DE TREND TERUG 
OM TE BUIGEN. ALLEEN WANNEER WE ALLEMAAL SAMEN NU EEN INSPANNING LEVEREN EN 
VOORZICHTIG ZIJN, KRIJGEN WE HET CORONAVIRUS TERUG KLEIN.

INFORMATIE OVER  
HET CORONAVIRUS
Op de website www.info-coronavirus.be is alle informatie 

makkelijk te vinden en worden de “veel gestelde vragen” 

doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en 

virologen. Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land, is 

hier te raadplegen.

• Gratis infonummer voor vragen over gezondheid en  
openbare orde: 
0800 14 689

• Gratis infonummer voor vragen over economie:  
0800 120 33

OPGELET! 
De inhoud van deze Lummenaar gaat uit van de 

beschikbare informatie bij het in druk gaan. Voor eventuele 

wijzigingen in de maatregelen hou je best onze andere 

communicatiekanalen in de gaten en neem je regelmatig 

een kijkje op www.info-coronavirus.be.

WAS REGELMATIG JE HANDEN 
MET WATER EN ZEEP, GEEF GEEN 
HAND OF KUS, HOEST OF NIES IN 
JE ELLEBOOG

LET EXTRA OP BIJ MENSEN DIE 
TOT EEN RISICOGROEP BEHOREN
• MENSEN OUDER DAN 65 JAAR
• MENSEN MET DIABETES OF 

PROBLEMEN MET HART, 
LONGEN OF NIEREN

• MENSEN DIE GEVOELIG ZIJN 
VOOR INFECTIES

HOU STEEDS 1,5 METER 
AFSTAND

VOLG DE REGELS MET 
BETREKKING TOT JE SOCIALE 
BUBBEL EN BEPERK FYSIEKE 
CONTACTEN
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LUMMEN, TOT UW DIENST!
DIT JAAR ZORGDE HET CORONAVIRUS PLOTS VOOR EEN NIEUWE REALITEIT WAARBIJ ER HEEL WAT VERSCHILLENDE MAATREGELEN 

WERDEN GENOMEN OM EEN VERDERE VERSPREIDING VAN HET VIRUS TEGEN TE GAAN. ZO MOET JE SINDS ENKELE MAANDEN OOK 

STEEDS EERST EEN AFSPRAAK MAKEN VOOR JE LANGSKOMT IN HET ADMINISTRATIEF CENTRUM. WAT NIET VERANDERD IS EN NOOIT 

ZAL VERANDEREN: LUMMEN STAAT NOG STEEDS TOT UW DIENST! ZOALS JE VERDEROP IN DEZE LUMMENAAR OOK KAN LEZEN, IS 

EEN LAAGDREMPELIGE, KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING OP MAAT VAN DE BURGER EEN BELANGRIJK STREEFDOEL UIT HET 

MEERJARENPLAN. WAT DE AFGELOPEN MAANDEN ONS ZEKER GELEERD HEBBEN, IS DAT DEZE DIENSTVERLENING DAARNAAST OOK 

VEILIG MOET VERLOPEN: MET JULLIE GEZONDHEID EN DIE VAN HET PERSONEEL ALS BELANGRIJK AANDACHTSPUNT.

TOT UW DIENST

Op afspraak werken brengt heel wat voordelen met zich mee 

voor burgers die een bezoek plannen aan het administratief 

centrum, dus rollen we vanaf september een aantal bijkomende 

hulpmiddelen uit die het je nog gemakkelijker maken om een 

afspraak te maken en beroep te doen op onze dienstverlening 

wanneer het jou uitkomt:

Je kan een afspraak maken online, telefonisch of aan het onthaal van 

het administratief centrum. Als je via de website een afspraak maakt, 

kan je zelf tussen de beschikbare momenten de dag en het tijdstip 

uitkiezen die jou het beste uitkomen.

Voor heel wat dienstverlening, het aanvragen van attesten, ... hoef je 

zelfs niet eens langs te komen in het administratief centrum, maar 

kan je via onze website nu al heel eenvoudig zelf digitaal regelen, 

waar en wanneer je dat wilt. Je vindt er ook heel wat informatie over 

alle dienstverlening, en op welke dienst je terecht kan met vragen.

Heb je vragen, wil je graag een afspraak maken of vond je op de website 

toch niet precies terug op welke dienst je moet zijn voor wat je nodig 

hebt? Je kan steeds terecht bij het onthaal van het administratief 

centrum; zij luisteren naar je vraag, bezorgen je de nodige info, maken 

een afspraak of verwijzen je onmiddellijk door naar de juiste dienst voor 

het maken van een afspraak.
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TOT UW DIENST
Hieronder vind je alvast het antwoord op 3 belangrijke vragen waar je 

ongetwijfeld mee zit. Meer informatie en het antwoord op andere veel 

gestelde vragen vind je op www.lummen.be/totuwdienst.

Waarom heeft het werken op afspraak zoveel voordelen 
voor mij?
Je hebt een afspraak en bij je bezoek aan het administratief centrum 

moet je dus nauwelijks wachten om geholpen te worden. 

Je komt niet voor niets: we weten vooraf waarvoor je komt en zorgen 

ervoor dat de juiste persoon aanwezig is om je verder te helpen. 

Bovendien houden we je dossier en/of de nodige stukken al bij de hand. 

Je bent trouwens ook zelf goed voorbereid: bij het maken van de afspraak 

vertellen we je wat je allemaal moet meebrengen.

Je bezoek aan het administratief centrum begint bij het onthaal dat 

een nieuw jasje kreeg, waarna je wordt verder geholpen aangepast aan 

de dienstverlening waarvoor je komt: aan de loketten op de volledig 

vernieuwde 1e verdieping, of in een spreeklokaal op de 2e verdieping 

wanneer het gaat om zaken waarbij privacy belangrijk is. 

Moet ik voor alles een afspraak maken?
Voor de meeste dienstverlening moet je een afspraak maken, maar je kan 

tijdens de openingsuren terecht aan het onthaal van het administratief 

centrum voor:

• Het afhalen van aangevraagde documenten (rijbewijs, Eid, kid’s ID, ...)

• Lummense geschenkbon

• Vuilzakken, afvalkalender en stickers

• Opladen kaart budgetmeter

• Het maken van een afspraak

De openingsuren van het onthaal zullen vanaf 1 september licht wijzigen 

ten opzichte van de huidige openingsuren; zo zal je voortaan bijvoorbeeld 

ook op zaterdagvoormiddag bij het onthaal terecht kunnen. 

Waar vind ik meer informatie en kan ik een afspraak maken?
• Telefonisch op 013 390 590 (tijdens kantooruren en op 

zaterdagvoormiddag)

• Online op de gemeentelijke website: www.lummen.be/totuwdienst

• In  het administratief centrum tijdens de openingsuren van het onthaal.

OPENINGSUREN ONTHAAL (VANAF 01/09)

VOORMIDDAG NAMIDDAG

ma gesloten 13.OO-20.00

di 09.00-12.OO gesloten

wo 09.00-12.OO 13.OO-16.00

do 09.00-12.OO gesloten

vr 09.00-12.OO 13.OO-16.00

za 09.00-12.OO gesloten

VRAAG AAN...

Veerle Verboven
SCHEPEN BEVOEGD VOOR 
DIENSTVERLENING

Waarom deze veranderingen 
in de aanpak van de 
dienstverlening in het 
administratief centrum?

 Ik wilde als schepen van dienstverlening 
vooral zorgen voor een vlotte, efficiënte 
en gestroomlijnde dienstverlening. Onze 
inwoners hebben nood aan een laagdrempelige 
dienstverlening op maat,  en de voordelen die het 
werken op afspraak voor de Lummenaar hierin 
met zich mee brengt, betekenden een uitgelezen 
kans om dit in de praktijk te realiseren. Door de 
verschillende manieren waarop een afspraak kan 
gemaakt worden, kunnen onze inwoners nu zelf 
de manier kiezen waarbij ze zich het beste voelen: 
online via het afsprakenportaal, telefonisch of 
toch liever persoonlijk aan het onthaal? Het kan 
allemaal. Aanschuiven hoeft niet meer, en zowel 
de inwoner als de administratieve diensten 
kunnen zich goed voorbereiden op het bezoek. 
Het onthaal en de loketten op de 1e verdieping, 
die nu door de verschillende diensten zullen 
worden gebruikt, werden heringericht, zodat 
we de Lummenaar optimaal in een vernieuwde 
infrastructuur kunnen ontvangen.
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KORT

KINDEROPVANG  
IN DE HERFSTVAKANTIE
Vanaf dinsdag 1 september kan je een plaatsje reserveren voor de 

kinderopvang in de herfstvakantie. Op vrijdag 23 oktober sluit de 

voorinschrijving.

Als je na de einddatum nog een plekje wil reserveren, kan dat 

indien er nog plaatsen beschikbaar zijn. Tijdig reserveren is de 

boodschap.

Kinderopvang annuleren? Dat kan tijdens de korte vakanties, ten 

laatste vrijdag voor de week van het opvangmoment.

Meer info: Buitenschoolse kinderopvang ’t Sjamajeeke,
013 390 500, buitenschoolse.kinderopvang@lummen.be,
www.lummen.be

ORGAANDONATIE: NIEUWE 
MANIER VAN REGISTREREN
Er komt misschien ooit een dag in je leven dat je met orgaan donatie 

zal geconfronteerd worden. Orgaandonatie is in België wettelijk 

geregeld. Zo is iedereen orgaandonor, tenzij anders aangegeven. In 

de praktijk zullen artsen altijd met de familie overleggen.

Je kan jouw keuze voor orgaandonatie officieel vastleggen. Door 

jouw keuze te registreren, moeten je familie en dierbaren geen 

moeilijke keuze meer maken in jouw plaats. Deze verklaring kan je 

voortaan op drie verschillende manieren laten vastleggen:

• bij je huisarts

• via de website www.mijngezondheid.be

•  aan het loket bij het gemeentebestuur (maak hiervoor op 
voorhand een afspraak)

STUDIETOELAGEN
De schooltoeslag, of vroegere studietoelage, wordt vanaf 

schooljaar 2019-2020 automatisch in orde gebracht voor 

kinderen van het kleuter-, lager- en secundair onderwijs 

via jouw kinderbijslagfonds. Het is dus niet meer nodig om 

deze zelf nog aan te vragen. Je zal de schooltoeslag in het 

najaar automatisch ontvangen van de uitbetaler van het 

groeipakket (kinderbijslagfonds). 

De studietoelage voor het Hoger Onderwijs moet wél nog 

aangevraagd worden. De sociale dienst kan je helpen om 

deze aanvraag in orde te maken. 

Meer info:  
Sociale dienst, 013 390 570, sociale.dienst@lummen.be

Meer info: Dienst burgerzaken, 013 390 470, burgerzaken@lummen.be, www.beldonor.be 
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VEILIG EN SNEL  
ASBEST VERWIJDEREN
Breng je asbest naar het recyclagepark? Dan moet het 

verplicht verpakt zijn. Het verpakkingsmateriaal is te 

koop op het recyclagepark. Zowel voor de minibags als 

voor de verpakkingsfolie voor één golfplaat betaal je 

1 euro. 

Asbest dat (hecht)gebonden en in goede staat is, kan 

je zelf verwijderen. Je kan asbest daarna laten ophalen 

in een container, een platenzak of een bigbag. Via het 

online platform www.limburg.net/asbest kan je dit 

eenvoudig online aanvragen en betalen. 

Wil je asbest laten afbreken door een professional? 

Limburg.net, de provincie Limburg en De Huisdokter 

(Dubolimburg) lanceren met de steun van Ovam 

een gezamenlijke campagne om het verwijderen en 

afvoeren van asbest veilig en gemakkelijk te maken. 

Zij organiseren twee begeleidingsformules voor 

asbestverwijdering van dakbedekking, gevelbekleding 

en isolatie rond oude verwarmingsleidingen. Meer 

informatie vind je op www.dubolimburg.be/nl/

aanbod/18/asbestverwijdering. Beide initiatieven 

starten op 1 september 2020.

Meer info: Limburg.net, info@limburg.net,  
www.limburg.net/asbest  

 

WIJ ZIEN JE GRAAG  
IN HET VERKEER!
‘You only live once, zorg dat je gezien wordt!’ Dat is de boodschap 

die de politie Limburg Regio Hoofdstad bij het begin van het 

schooljaar wil meegeven aan iedereen die weer te voet of met 

de fiets naar school gaat. Haal je fluohesje of fluohelm maar 

uit de kast want ook overdag vallen fluokleuren meer op dan 

andere kleuren. Om een handje te helpen, deelt de politie aan 

alle kinderen die naar het eerste leerjaar gaan, een fluorescerend 

boekentaslabel uit.  

Aan andere weggebruikers wil de politie LRH vragen om op 

te passen in de omgeving van scholen. Matig je snelheid, 

respecteer de parkeerregels en kijk goed uit! In de ‘zone 30’ in 

je buurt, kan je de flitswagen van de politie tegenkomen en ook 

de wijkinspecteurs zijn dit schooljaar op post aan de drukke 

schoolomgevingen. 

Meer info: Wijkpolitie Lummen, 011 938 970, www.politielrh.be,  
lummen@politielrh.be

#f luo #yolo
WIJ ZIEN JE GRAAG IN HET VERKEER

LRH_banner_buren_v2.indd   1LRH_banner_buren_v2.indd   1 11/06/2020   12:2511/06/2020   12:25
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#LUMMENZORGT

TOEGEGEVEN, WE KUNNEN MOMENTEEL 

EIGENLIJK NOG NIET SPREKEN VAN “POST-

CORONA” WANT HET MAG DUIDELIJK ZIJN DAT 

WE JAMMER GENOEG NOG GEEN DEFINITIEF 

AFSCHEID GENOMEN HEBBEN VAN ONZE 

“VRIEND” COVID-19. TOCH IS HET AL EVEN 

DUIDELIJK DAT BIJKOMENDE ONDERSTEUNING 

BIJ HET OMGAAN MET DE GEVOLGEN VAN DE 

CORONAMAATREGELEN NODIG IS EN ZAL ZIJN. 

GEMEENTE LUMMEN WIL HIERIN HAAR ROL 

OPNEMEN: DE GEMEENTERAAD GAF OP 22 

JUNI UNANIEM ZIJN GOEDKEURING AAN HET 

RELANCEPLAN ‘# LUMMEN ZORGT - GEMEENTE 

LUMMEN ALS MOTOR VAN POST-CORONA 

HERSTEL’. HET PLAN KWAM TOT STAND NA 

OVERLEG OVER DE PARTIJGRENZEN HEEN, OP 

DIE MANIER GEDRAGEN DOOR ALLE PARTIJEN IN 

ONZE GEMEENTERAAD.

 LUMMENS RELANCEPLAN ALS 
MOTOR POST-CORONA HERSTEL 

De maatregelen in het relanceplan moeten de Lummense inwoners, economie en 

verenigingen de nodige ondersteuning bieden bij de soms zware gevolgen van de 

Coronamaatregelen. Het plan is opgebouwd rond de 4 hoekstenen waarop ook onze 

samenleving is opgebouwd en waarin een gemeentebestuur ook in normale tijden 

al een cruciale rol opneemt. 

  LEVENSKWALITEIT

Op dit moment mogen bepaalde activiteiten terug, voor andere activiteiten is 

het nog even wachten. Niet alleen voor onze lichamelijke gezondheid, maar ook 

voor onze psychische gezondheid, zijn deze activiteiten erg belangrijk. Lokale 

verenigingen spelen een belangrijke rol in de organisatie ervan, en daarom wil de 

gemeente ze hierbij ook extra ondersteunen: financiële tegemoetkomingen worden 

vroeger uitbetaald, de huur van gemeentelijke infrastructuur wordt verlaagd voor de 

volgende 12 maanden, de gemeente ondersteunt jeugdverenigingen praktisch bij 

de voorzorgsmaatregelen van hun kampen, ... Omdat heel wat Lummenaren gingen 

voor een vakantie dicht bij huis, werd daarnaast ook “de zomer in Lummen beleven” 

gepromoot en ondersteund.
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ECONOMIE

Hoe diep en lang de economische impact zich zal laten voelen, 

is niet te voorspellen maar het staat vast dat ze enorm groot 

zal zijn. Ook daar wil het gemeentebestuur steun bieden: 

standhouders op de wekelijkse markt moeten tot einde 2020 

geen standplaatsvergoeding betalen, de commissie voor de 

handelaars op de Lummense geschenkbon valt tijdelijk weg en de 

geldigheidsduur wordt verlengd met 6 maanden, lokale handel en 

horeca worden verder ondersteund met een speciale spaaractie 

“Lummen trakteert”, ...

  SOLIDARITEIT

Voor sommige Lummenaren die zich misschien al in een 

kwetsbare situatie bevonden, is de impact van de coronacrisis 

extra groot. Is er niet de nodige marge om een gepast antwoord 

te bieden op de problemen die zich nu stellen, aarzel dan niet om 

beroep te doen op de dienstverlening van gemeente en OCMW die 

er altijd al is geweest.  Of het nu gaat om financiële problemen, 

praktische moeilijkheden waarvoor je misschien hulp kan 

gebruiken, of wanneer je gewoon op zoek bent naar een luisterend 

oor: je kan steeds terecht bij onze diensten. De glimlach van de 

medewerkers zit misschien dan wel tijdelijk verborgen achter een 

mondmasker, hij is nog altijd aanwezig en ze helpen je dan ook 

graag verder.

  ZORG EN OPVANG

Onze gemeente blijft aandacht hebben voor de psychosociale 

gezondheid van zowel bewoners als zorgpersoneel in ons 

woonzorgcentrum. “Lummen Helpt” helpt als platform 

Lummenaren nog steeds voor andere Lummenaren zorgen; 

hiervan wordt nu bekeken hoe deze werking structureel kan 

worden verdergezet. Daarnaast blijft onze uitgebreide thuiszorg 

zorgen voor zij die dat nodig hebben. Lokaal dienstencentrum 

’t Klavertje blijft mensen verbinden, zij het misschien tijdelijk 

op een aangepaste manier. Door de jaren heen werd in Lummen 

een goed georganiseerde kinderopvang uitgebouwd die de 

afgelopen maanden een belangrijke meerwaarde betekende voor 

de inwoners; ook tijdens de vakantieperiode betekende dit voor 

ouders een broodnodige ontlasting.

FINANCIËLE MOEILIJKHEDEN 
DOOR CORONA?
Heb je omwille van de corona-maatregelen enkele of 

meerdere betaalachterstanden opgelopen? Of heb je het 

moeilijk om maandelijks financieel rond te komen omwille 

van inkomensverlies? Heb je met andere woorden financiële 

moeilijkheden en kan een financiële steun je uit de nood helpen? 

De sociale dienst staat voor je klaar! Maak telefonisch een 

afspraak zodat er samen bekeken kan worden hoe we jou het 

beste kunnen helpen. 

Meer info:  
Sociale dienst, 013 390 570, sociale.dienst@lummen.be

LUMMEN TRAKTEERT!
Het mag duidelijk zijn dat ook de horeca zwaar getroffen 

werd door de maatregelen tegen de verspreiding van 

het Coronavirus  Eén van de acties die rechtstreeks 

voortvloeit uit het relanceplan, is de ondersteuningsactie 

voor de horeca “Lummen trakteert!”. 

Elke horeca-uitbater krijgt een bedrag van 500 

euro gestort. Alle handelszaken in Lummen krijgen  

tegelijkertijd invulkaarten die door de bezoekende klanten 

kunnen ingevuld worden die op die manier kans maken op 

heel wat prijzen zoals geschenkbonnen die bij de horeca 

kunnen worden ingeruild en als hoofdprijs een luxe-

arrangement bij een bekende Lummense B&B. 

De Lummense handelaars hebben nu trouwens ook 

een eigen Facebookpagina en vieren dit met een actie 

waarbij ze al onmiddellijk “een jaar lang gratis eten en 

drinken” bij de Lummense horeca weggeven. Bezoek hun 

Facebookpagina “Handelaars Lummen” voor meer info.

De winnaars van beide acties worden getrokken op 

maandag 14 september, dus waag nog snel jullie kans!

Meer info: dienst lokale economie, 013 390 590,  
economie@lummen.be
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IN THE PICTURE

‘DAG VAN DE 
JEUGDBEWEGING’  
START MET EEN ONTBIJT
Op vrijdag 23 oktober 2020 is het de dag van de jeugdbeweging. 

Die ochtend zal er op het Charles Wellensplein een ontbijt worden 

aangeboden aan alle leerlingen van het Spectrumcollege en 

alle leden van de Lummense jeugdbewegingen. In Lummen 

zijn er vijf jeugdbewegingen die het hele jaar door bezig zijn 

met het bedenken en uitvoeren van leuke activiteiten voor hun 

leden. Het gemeentebestuur wil hen in samenwerking met het 

Spectrumcollege graag bedanken aan de hand van dit ontbijt. We 

wensen alle jeugdbewegingen alvast een leuk jaar toe!

Meer info: Dienst vrije tijd, 013 390 515, vrijetijd@lummen.be, 
www.lummen.be

INZAMELING VAN LANDBOUWFOLIE
In 2019 heeft de landbouwraad zijn eerste inzameling van 

landbouwfolie georganiseerd. Door het grote succes zal er op 31 

augustus 2020 tot 4 september 2020 opnieuw een inzameling van 

landbouwfolie doorgaan.  

Land- en tuinbouwers en ook andere ondernemers kunnen 

op deze datums op het landbouwbedrijf van Norbert Pollaris, 

Rekhovenstraat 10, tegen voordelige voorwaarden plasticafval 

storten. Dit kan van 9 tot 12 uur. Nadien zal de folie worden 

opgehaald door de verwerkende firma. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen dikke en dunne 

landbouwfolie:

Dikke landbouwfolie Dunne landbouwfolie

kuilfolie, silofolie stretchfolie (groen/wit)

voeder-, mest-, en turfzakken (geen 
geweven nylonzakken)

loopfolie (van serres)

ontsmettingsfolie

krimpfolie

zwarte stretchfolie (rond hooibalen)

Meer info: Dienst economie, 013 390 429, economie@lummen.be, www.lummen.be

CREATIEVE LUMMENAREN 
MAKEN KUNSTWERKEN
OP 3 EN 4 OKTOBER 2020 ZAL DE JAARLIJKSE ‘PRIJS 

BEELDENDE KUNSTEN’ OPNIEUW PLAATSVINDEN, 

MET KUNSTWERKEN GEMAAKT DOOR LUMMENAREN. 

DEZE 29E EDITIE WORDT GEORGANISEERD DOOR HET 

GEMEENTEBESTUUR VAN LUMMEN, IN SAMENWERKING 

MET DE CULTUURRAAD EN DE KERKRAAD LUMMEN-

CENTRUM. 

Zowel op zaterdag 3 als zondag 4 oktober zal de 

tentoonstelling worden opengesteld voor publiek en kan er 

gestemd worden tussen 14-18 uur voor de Prijs Beeldende 

Kunsten en de publieksprijzen.

Meer info: 
Dienst Vrije tijd, 013 390 515, vrijetijd@lummen.be,  
www.lummen.be
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IN LUMMEN

SEPTEMBER

GRATIS 
INITIATIELESSEN
Judoschool Lummen  vzw

GRATIS kennismaking op volgende dagen: 
Iedere donderdag van september tijdens 
de training van 18.30 u tot 20.00 u. (vanaf 
7 jaar). Iedere vrijdag van september 
tijdens de training van 17.30 u tot 18.30 
u. (5 en 6 jaar). Kledij: trainingspak of 
jogging. 

Van 3 september 2020 tot  
25 september 2020

 Gratis 
sportcomplex de vijfsprong
Sportweg 8
3560 Lummen

 MEER INFO judoschoollummen@gmail.com

START TO MTB EN 
START TO MTB 2.0

Kies tussen lessen voor beginners 
of gevorderden. Start to MTB 1.0 voor 
beginners: Startdatum: 6 september 2020 
(4 opeenvolgende zondagen). Inschrijven 
kan tot 4 september 2020 via http://
reservaties.lummen.be. Start to MTB 2.0 
voor gevorderden: Startdatum: 4 oktober 
2020 (4 opeenvolgende zondagen). 
Inschrijven kan tot 2 oktober 2020 via 
http://reservaties.lummen.be.

Van zondag 6 september 2020 09:00 
tot zondag 27 september 2020 12:00

Van zondag 4 oktober 2020 09:00 tot 
zondag 25 oktober 2020 12:00

 Basistarief: 35,00 euro
‘t Vlootgebouw - NatuurEducatief Centrum
Demerstraat 60
3560 Lummen

 MEER INFO sport@lummen.be, 013390490

MEMORIAL RIK 
CLERCKX
Vzw Memorial Rik Clerckx

Trailrun 30 km door de Lummense 
bossen en rond het Schulensmeer. 
10 mijl rond het Schulensmeer.  9,5 km 
rond het Schulensmeer. Funrun  4,5 km 
aan de oevers van het Schulensmeer. 
Jongerenloop, peuterloop of kleuterloop.

zondag 6 september 2020

 Gratis
Voetbalterrein KWS Linkhout
Kapelstraat 72

3560 Linkhout

BEVEILIGING PC
3 LESSEN

In 3 lessen zal stap voor stap worden 
uitgelegd hoe je jouw computer moet 
beveiligen, zonder kooi en zonder sleutel.

Van 8 september 2020 tot  
22 september 2020

(dinsdag van 9:00 tot 11:45)

 Basistarief: 6,00 euro. Niet-Lummenaar: 

9,00 euro
‘t Klavertje
Dokter Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummen
 MEER INFO 
lokaaldienstencentrum@lummen.be, 

013 390 605

SMARTPHONE + 
TABLET (ANDROID)
7 LESSEN
De Lummense Dalmatiërs vzw

In deze cursus leer je bellen, SMS-en, 
internetten, agenda beheren, app(licaties) 
installeren en gebruiken.

Van 10 september 2020 tot 22 
oktober 2020

(donderdag van 9:00 tot 11:45)

 Basistarief: 15,00 euro. Niet-Lummenaar: 
22,50 euro
‘t Klavertje
Dokter Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummen
 MEER INFO 
lokaaldienstencentrum@lummen.be, 

013 390 605

Het al dan niet doorgaan van activiteiten en evenementen is afhankelijk van de 
evolutie van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Kijk voor de actuele informatie over evenementen, activiteiten en maatregelen 
altijd eerst op de website van de organisatoren, www.uitinvlaanderen.be en 
www.info-coronavirus.be.
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IN LUMMEN

START TO RUN FAMILY
Sportdienst Lummen

Van 0 naar 5 kilometer! Eerste les: zondag 
13 september 2020. Laatste les: zondag 22 
november 2020. Deelname aan de Urban 
Run op 27 november 2020 inbegrepen! De 
minimum leeftijd voor deelname is 8 jaar. 
Inschrijven via http://reservaties.lummen.
be.

Van zondag 13 september 2020 10:00 
tot zondag 22 november 2020 12:00

 Basistarief: 30,00 euro
Schulensmeer
Demerstraat 60
3560 Lummen
 MEER INFO sport@lummen.be, 013 390 490

KWS VRIENDJES-
DAGEN 
KWS LINKHOUT

Van 14 tot 25 september 2020 kan 
elk spelertje van KWS Linkhout één of 
meerdere vriendjes en/of vriendinnetjes 
meebrengen om eens mee te trainen.

Van maandag 14 september 2020 tot 
vrijdag 25 september 2020

 Gratis
Voetbalterrein KWS Linkhout
Kapelstraat 72
Linkhout

 MEER INFO info@kwslinkhout.be

DEMENTIE-
VRIENDELIJKE 
WANDELING
werkgroep dementievriendelijke gemeente 
Lummen

maandag 21 september 2020 
van 19:00 tot 22:00

Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje
Dr.Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummen
 MEER INFO dementievriendelijk@lummen.be, 

013 52 13 54

PADDENSTOELEN-
WANDELING
Natuurpunt Lummen

Op zoek naar zwammen in alle maten, 
kleuren en vormen.

zondag 27 september 2020 
van 14:00 tot 16:30

Parking restaurant Beukenhof
Beukenboomstraat 5
3560 Lummen
 MEER INFO tyrionsj@gmail.com, 
www.natuurpunt.be/agenda/

paddenstoelenwandeling-20

PC-INITIATIE
17 LESSEN

Is een computer/laptop niets dan een 
kist vol met raadsels ? Dan is deze 
beginnerscursus misschien wel iets voor 
jou.

Van 29 september 2020 tot  
15 december 2020

(dinsdag van 9:00 tot 11:45)

 Basistarief: 30,00 euro. 
Niet-Lummenaar: 45,00 euro
‘t Klavertje
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56

3560 Lummen

WIM DISTELMANS 
VERTELT OVER EEN 
MENSWAARDIG 
LEVENSEINDE
Lummen, dementievriendelijke gemeente 
i.s.m. Alzheimerliga

Wim staat hij stil bij begrippen zoals 
palliatieve zorg en euthanasie. Wat zijn 
de mogelijkheden en beperkingen voor 
personen met dementie?

woensdag 30 september 2020 
van 19:30 tot 22:00

 Basistarief: 2,00 euro
G.C.O.C. Oosterhof
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummen
 MEER INFO 013521354
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IN LUMMEN

OKTOBER

CREATIEF LUMMEN IN 
HEMELSE SFEREN
Gemeentebestuur Lummen i.s.m. 
cultuurraad

Een tentoonstelling en kunstwedstrijd 
waar Lummense kunstenaars hun kunnen 
tonen in een uniek kader. Stemmen op 
jouw favoriete kunstwerk kan zowel op 
zaterdag als zondag. Gratis toegang.

Van zaterdag 3 oktober 2020 14:00 
tot zondag 4 oktober 2020 18:00

 Gratis
 MEER INFO vrijetijd@lummen.be, 013 390 515

HERFSTWANDELTOCHT
De Lummense Dalmatiërs vzw

Wandeling via de vijvers van het Regionale 
Landschap. Langs Kasteelstraat Sint-Paul 
via Rekhoven naar het Oosterhof voor de 
rustpost op alle afstanden. Terug naar de 
start via natuurgebieden.

zaterdag 3 oktober 2020 
van 07:00 tot 15:00

 Basistarief: 2,00 euro. 
Inschrijfgeld leden: 1,50 euro
Zaal Sint-Jozef Thiewinkel
Sint-Janstraat
3560 Lummen
 MEER INFO kingherman55@hotmail.com, 
0498 05 73 54

MTB ALERT BIKERS 
LUMMEN
Alert Bikers Lummen

MTB Toertocht in Lummen met haalbare 
afstanden voor iedereen van beginners tot 
gevorderden.

zondag 11 oktober 2020

 Basistarief: 4,00 euro. 
Niet Leden VWB: 6,00 euro
Tennis Lummen
Sportweg 10
3560 Lummen
 MEER INFO www.facebook.com/AlertBikers

PADDENSTOELEN-
TOCHT – 
THIEWINKEL
Limburgs Landschap vzw

Herfst, dat zijn prachtig gekleurde 
bomen en paddenstoelen. Die gaan we 
samen zoeken met natuurgids en tevens 
conservator van de Vijvers van Thiewinkel, 
Paul.

zondag 11 oktober 2020 
van 14:00 tot 17:00

 Basistarief: 2,00 euro. 
Leden: gratis
kruising
Opworpstraat - Lagendalstraat
3560 Lummen
 MEER INFO paul.peeters@limburgs-landschap.be, 
0475 30 71 47
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IN LUMMEN

WIL JE JOUW ACTIVITEIT OOK AANKONDIGEN? 
Stuur je gegevens voor de maanden november en december 2020 door via de website  
https://beta.uitdatabank.be en dit uiterlijk voor 1 oktober 2020.
Zorg er zeker voor dat je gegevens correct ingegeven zijn,  
want deze worden rechtstreeks overgenomen.

LEGENDEN- EN 
DRUPPELKES-
WANDELING
Natuurpunt Lummen

Genieten van de nachtelijke geluiden, 
enkel onderbroken door lepe legendes en 
frisse borreltjes.

zaterdag 17 oktober 2020 
van 20:00 tot 22:00

Parking Restaurant Beukenhof
Beukenboomstraat 5
3560 Lummen
 MEER INFO natuur.lummen@gmail.com, 
www.natuurpunt.be/agenda/legenden-en-

druppelkeswandeling-0

BIJ WELKE INSTANTIES 
IN LUMMEN KAN JE 
TERECHT IN VERBAND 
MET DEMENTIE? 
WELKE FINANCIËLE 
MOGELIJKHEDEN ZIJN 
ER?
werkgroep dementievriendelijke gemeente 
Lummen

maandag 19 oktober 2020 
van 19:30 tot 22:00

Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje
Dr.Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummen

 MEER INFO 013 52 13 54

CURSUS:  
WEETJES EN 
VERHALEN OVER 
PADDENSTOELEN 
(LUMMEN)
Bezoekerscentrum Schulensmeer

Met ‘weetjes en verhalen over 
paddenstoelen’ organiseert Natuurpunt 
CVN een instapcursus over het thema 
paddenstoelen. 

woensdag 21 oktober 2020 
van 19:30 tot 22:30

woensdag 28 oktober 2020 
van 19:30 tot 22:30

zaterdag 31 oktober 2020 
van 14:00 tot 17:00

 Basistarief: 24,00 euro. 
Leden natuurpunt: 20,00 euro
Bezoekerscentrum Schulensmeer
Demerstraat 60
3560 Lummen
 MEER INFO 
eveline.vandeweyer@natuurpunt.be, 
013 55 63 81, www.natuurpunt.be/
agenda/cursus-weetjes-en-verhalen-over-

paddenstoelen-lummen-40994

TOEPASSINGEN  
VAN HET INTERNET  
EN GOOGLE  
(OOK YOUTUBE)
Leer surfen op het wereld wijde web. 
Ontdek hierbij Google (agenda, vertalen, 
mappen,...) met al zijn functies en 
YouTube.

Van 29 oktober 2020 tot 3 december 
2020

(donderdag van 9:00 tot 11:45)

 Basistarief: 15,00 euro; 
niet-Lummenaar: 22,50 euro
‘t Klavertje
Dr.Vanderhoeydonckstraat 56

3560 Lummen

GRATIS  
FILMAVOND, 
EXCLUSIEF VOOR 
KINDEREN VANAF  
6 JAAR
Gemeentebestuur Lummen en Lummense 
jeugdverenigingen

De film gaat binnenkort gekozen worden.

vrijdag 30 oktober 2020 
van 17:45 tot 19:45

 Gratis
GCOC Oosterhof
Dokter Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummen
 MEER INFO vrijetijd@lummen.be, 013 390 515
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DE VOORLEESTIPI  
KOMT TERUG IN DE BIB
Tijdens de zomervakantie trok de voorleestipi van de 

bib erop uit. Hij stond opgesteld op de leukste plekjes 

in Lummen en heel wat kinderen kwamen luisteren 

naar de verhalen die onze vrijwilligers vertelden. Nu de 

vakantie achter de rug is, staat de voorleestipi weer in de 

bibliotheek. 

Elke eerste zaterdag van de maand staan onze vrijwilligers 

opnieuw klaar met de leukste verhalen.

Ben jij tussen 3 en 10 jaar? Kom dan zeker langs en schuif 

er gezellig bij!

Wanneer? 
5 september, 3 oktober, 7 november  en 6 december 

van 10u30 tot 11u30

Waar?
Bibliotheek Lummen, Groenstraat 42 3560 Lummen

Meer info: Bibliotheek Lummen, 013 39 04 80,  
www.lummen.bibliotheek.be, bibliotheek@lummen.be

IN THE PICTURE

E-BOEKEN WORKSHOP
Vanaf midden september kan je als lid van de bibliotheek van 

Lummen e-boeken downloaden op je eigen toestel via CloudLibary. 

Dit is een online platform waarop je van thuis uit boeken kan 

selecteren en lenen. Dankzij je lidmaatschap bij onze bibliotheek 

kan je hier gratis gebruik van maken.

Wie wil kennis maken met deze manier van lezen en meer 

informatie wil over het gebruik van CloudLibary kan terecht aan de 

balie van de bibliotheek.

Je kan de bibliotheek ook telefonisch contacteren voor meer 

informatie over e-readers.

Meer info: Bibliotheek Lummen, 013 39 04 80,  
www.lummen.bibliotheek.be, bibliotheek@lummen.be

GROOT DICTEE HERUITGEVONDEN 9/10/20 
De bibliotheek organiseert op 9 oktober 2020 om 20 uur opnieuw ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’.

Het dictee zal bestaan uit twee delen: een ‘traditioneel’ dictee en vervolgens het vormen van een langste woord. De winnaar krijgt een 

mooi cadeau en een ticket voor de finale waarop alle lokale winnaars worden uitgenodigd.

Meer info: Bibliotheek Lummen, 013 39 04 80, www.lummen.bibliotheek.be, bibliotheek@lummen.be
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SPORT

MAAND VAN DE SPORTCLUB 
IN SEPTEMBER ZETTEN ENKELE LUMMENSE SPORTCLUBS DE 

DEUREN OPEN. SCHRIJF JE IN EN NEEM DEEL AAN ÉÉN VAN 

DE GRATIS KENNISMAKINGSDAGEN, INITIATIELESSEN OF OPEN 

TRAININGEN VAN VOLGENDE SPORTCLUBS  

NIEUW!  
SWIM (F)IT!
De sportdienst van Lummen start 

vanaf 8 september 2020 met een 

nieuwe wekelijkse sportactiviteit in 

het zwembad Vijfsprong. Tijdens de 

lessen Swim (F)It! leer je de zwemstijlen 

borstcrawl en schoolslag technisch 

juist zwemmen. Bovendien leer je op 

een correcte manier langer en sneller 

zwemmen.

Waar? Zwembad Vijfsprong, elke 

maandagavond van 21u30 uur tot 22u30  

Prijs? € 40 per tienbeurtenkaart of € 5 

per les 

Inschrijven? Bij de sportdienst zelf 

(sportweg 8 3560 Lummen), mail naar 

sport@lummen.be of bel 013 390 490.

Meer info: 
 Sportdienst, 013 390 490,  
sport@lummen.be,  
www.lummen.be 

Sportclub Contact Waar?

JUDOSCHOOL LUMMEN
In september zijn er elke donderdag 
initiatielessen van 18u30 tot 20u 
(vanaf 7 jaar) en elke vrijdag tijdens 
de training van 17u30 tot 18u30 (5-6 
jaar).

Louis Vanderheyden 
 0478503432    
 judoschoollummen@gmail.com 
 www.judoschoollummen.be

Sportcomplex 
Vijfsprong,  
Sportweg 8  
3560 Lummen

KWS LINKHOUT (voetbal)
KWS Vriendjesdagen van 14 tot 25 
september. 

Matthias Breugelmans 
0474297488 
breugelmans.matthias@gmail.com 
www.kwslinkhout.be

Terreinen KWS Linkhout, 
Kapelstraat 72  
3560 Lummen

BASKET LUMMEN
Open training voor kleuters van 
de derde kleuterklas op vrijdag 11 
september van 17u tot 18u.

Marlies Vlaeyen 
marliesvlaeyen@hotmail.com 
 secretariaat@basketlummen.be 
 www.basketlummen.be

Sporthal Vijfsprong, 
Sportweg 8  
3560 Lummen

DUIKCLUB LDL
Initiatielessen vanaf 8 jaar op 
zaterdag 18u30-19u30 en vanaf 
14 jaar op zaterdag 19u30-20u30. 
Voor +18 op vrijdag 20u30-21u30 of 
21u30-22u30. Vooraf inschrijving 
verplicht.

Bert Verboven 
 ldl@nelos.be 
 www.duikclubldl.be

Zwembad Vijfsprong, 
Sportweg 8 
3560 Lummen

TAMERA LUMMEN (volleybal)
Startdag zondag 30 augustus van 
10u tot 11u30 voor alle kinderen in 
sporthal Vijfsprong. 
In september open proeftrainingen 
elke vrijdag van 17u tot 18u 
in sporthal St. Ferdinand, St. 
Ferdinandstraat 1 en elke woensdag 
van 14u tot 15u in sporthal Vijfsprong.

Sandra Bervoets 
0476684441 
sandra.bervoets1@telenet.be

sporthal Vijfsprong, 
Sportweg  
83560 Lummen

AVALI (g-zwemmen)
Kennismakingsdagen op 20 en 27 
september.

Ronny Vandermaesen 
 voorzitter@avali.be 
 www.avali.be

Zwembad Vijfsprong, 
Sportweg 8 3560 
Lummen

DE LUMMENSE DALMATIËRS 
(wandelen)
Wandeling zondag 20 september. Start 
Gemeenteplein Lummen tussen 8u 
en 13u.  

Ronny Vanspauwen 
 0498815516 
 ronny.vanspauwen@gmail.com

Gemeenteplein 13  
3560 Lummen

GOLFFORUM
Opendeurdag op zaterdag 12 
september van 10u tot 16u.

Vandepaer Emiel 
0475487430 
info@golfforumlummen.be 
www.golfforumlummen.be

Golfforum,  
Golfweg 1b 3560 
Lummen

BODY AND SOUL (bootcamp)
Vriendjesweek van 7 tot en met 13 
september.

Nathalie Severyns 
 0496811075 
bodyandsoul@outlook.be 
www.bodyandsoul-lummen.be

Aan de Finse piste, 
Sportweg 8  
3560 Lummen

Meer info: Sportdienst, 013 390 490, sport@lummen.be, www.lummen.be
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MULTISPORTTERREIN
Naast de sporthal aan sportcomplex Vijfsprong ligt al jaren een 

multisportterrein. De ondergrond bestond uit ruwe asfalt dus 

een rondje voetballen eindigde vaak met blauwe plekken of 

schaafwonden. Op voorzet van de kindergemeenteraad ging 

de sportdienst op zoek naar een geschikte sportvloer. Er werd 

gekozen voor hoogstaand kunstgras met korte vezels, dit zorgt 

voor veiligheid en comfort. Daarnaast werd er ook tussen het 

multisportterrein en de parking een ballenvanger van vijf meter 

hoog geplaatst om overvliegende ballen tegen te houden. Het 

terrein is nu volledig klaar om te sporten. Heb je zin om het te 

proberen? Kom dan zeker eens langs in sportcomplex Vijfsprong. 

Meer info: Sportdienst, 013 390 490, sport@lummen.be,  
www.lummen.be 

START TO RUN FAMILY,  
START TO MTB (2.0)
IN SEPTEMBER STARTEN VIER VERSCHILLENDE LESSENREEKSEN 

WAARBIJ BEWEGING EN ONTSPANNING CENTRAAL STAAN. 

Bij de lessen ‘Start to Run Family’ leer je vijf kilometer te lopen. Je 

begeleider is een ervaren atletiekcoach en start de lessen op 13 

september. Deze zullen doorgaan aan het Schulensmeer. Iedere 

deelnemer krijgt een gratis VIP-ticket voor de jaarlijkse Urban Run 

op 27 november 2020. 

Voor de mountainbikers is er ‘Start to MTB’ voor beginners en 

‘Start to MTB 2.0’ voor gevorderden. De beginners starten op 6 

september en krijgen vooral tips en tricks. De gevorderden starten 

op 4 oktober. Hier ligt de focus op conditietraining en technische 

skills. 

Je skategevoel bijschaven? Dat gaat bij de ‘Start to Skate’ lessen. 

Deze lessenreeks gaat door op de speelplaats van basisschool 

Herx en start op 6 september.

Inschrijven is mogelijk via http://reservaties.lummen.be (Start to 

run en start to MTB (2.0)) en www.vrijetijdherkdestad.be (Start to 

skate).

Meer info: Sportdienst, sport@lummen.be, 013 390 490,  
www.lummen.be/sport-en-vrije-tijd/sport/sportaanbod
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FIETSPADENPROJECT 
MELDERTSEBAAN
Na het bouwverlof werd een nieuwe fase gestart. De aannemer 

heeft de bermen vrij gemaakt langs de Meldertsebaan vanaf de 

Pastorijstraat tot de Geeneindestraat zodat de nutsleidingen 

aangepast en verplaatst kunnen worden. Intussen is gestart met 

de aanleg van riolering in het eerste deel vanaf de Mellaerstraat 

tot aan de Pastorijstraat. De Mellaerstraat is gedurende enkele 

weken niet bereikbaar vanaf de Dikke Eikstraat. 

Het éénrichtingsverkeer werd uitgebreid over de volledige lengte 

van de werfzone. Wel zal het kruispunt met de Geeneindestraat 

zolang mogelijk open blijven zodat het centrum en de handelaars 

van Meldert via de zijstraten bereikbaar blijven. Ook de 

omleiding van de Lijn naar Lummen start nu reeds vanaf de 

Hertenrodestraat om vervolgens aan te sluiten op de bestaande 

omleiding via Zelem. In de andere richting zal het centrum met 

een beperkte halteaccomodatie bediend blijven door de reguliere 

lijnbussen.

Met de fiets kan je via de woonzorgcampus en de parking van 

de Kalen Dries het alternatieve fietspad naar de Mellearstraat 

gebruiken. 

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET REILEN EN ZEILEN 
IN ONZE GEMEENTE? LEES DAN ZEKER DEZE UPDATE VAN 
DE PLAATSELIJKE WEGENWERKEN.

WEGENWERKEN

VERLEDDING VAN DE 
OPENBARE VERLICHTING 
Tegen 2030 zal de volledige openbare verlichting in Lummen 

omgeschakeld zijn naar dimbare LED-armaturen. Elk lichtpunt 

zal voorzien worden van een connector zodat in de toekomst voor 

individuele aansturing gekozen kan worden. De investering wordt 

geraamd op gemiddeld 56 000 EUR per jaar. 

De aanpassing gebeurt per zone waarbij er in eerste instantie 

rekening gehouden werd met de huidige wegenwerken en de 

omliggende straten. Hierdoor zal de verledding in een versneld 

tempo ingezet worden met 660 lichtpunten in het eerste jaar. 

Vermits het programma opgemaakt wordt per cabine kan het 

voorkomen dat bepaalde straten slechts gedeeltelijk aangepakt 

worden. Het andere deel van die straat zal dan in één van de 

volgende jaren vernieuwd worden. 

Tot nog toe werden bij alle wegenwerken systematisch ook de 

kabels ondergronds gelegd. Voor de lopende projecten werd 

hiervoor bijna 1 miljoen euro uitgetrokken. Of dit principe 

financieel haalbaar blijft voor al de geplande werken zal per project 

afgewogen worden.

18



RIOLERINGSWERKEN  
IN GENENBOS
In augustus werd de riolering met de bijhorende huisaansluitingen 

afgewerkt in het Kerkepad, de Edbroekenstraat en de Boskestraat. 

In september zullen in deze straten en in de Jantenstraat de 

betongreppels getrokken worden waarna snel de eerste asfaltlaag 

zal volgen. Het uitvoeringplan van de schoolomgeving werd nog 

aangepast met meer aandacht voor de veiligheid. 

Vervolgens worden de rioleringswerken gestart in de Schuttersstraat 

en de Waterstraat. De aannemer zal trachten om vóór de winter ook 

hier nog betongreppels en een onderlaag asfalt aan te leggen. 

De planning van de werken in de Bosheidestraat, Eendrachtstraat, 

Hazenbergstraat, Sint-Rochusstraat en de Huisveldenstraat zal in 

een volgende Lummenaar besproken worden. 

Het totale project zal wellicht in de zomer 2021 opgeleverd worden. 

WERKEN IN DE  
SINT-SEBASTIAANSTRAAT EN 
DE SINT-LUTGARDISSTRAAT 
Intussen werd het doodlopend deel van de Sint-Sebastiaanstraat, 

het gedeelte van de Ijzerstraat en de Driesenbosstraat al aangelegd 

in beton. In september zal er in de andere zijstraatjes ook al een 

definitieve betonverharding getrokken worden. De doorgangsweg 

over de Sint-Sebastiaanstraat en de Sint-Lutgardisstraat 

wordt vervolgens op klassieke wijze met kantstroken en een 

asfaltverharding aangelegd. 

Nu het einde van de werken in zicht komt, zijn we ook al op zoek 

naar een aannemer voor de resterende straten van Gestel. In 2022 

zal dus iedere druppel afvalwater van Gestel in het zuiveringsstation 

van Halen terecht komen. 

SCHOOLOMGEVING EN 
BUSKNOOPPUNT PASTOOR 
FREDERICKXSTRAAT
De voorbije weken werd gestart met de aanleg van fiets- en 

voetpaden langs de zijde van de appartementen. Zodra dit 

afgewerkt is zal de aannemer starten aan de kant van de school. 

Het plaatselijk verkeer kan dan via de nieuwe weg haar bestemming 

bereiken. De aanleg van het busstation zal de grootste wijziging met 

zich meebrengen en we hopen dit in november in gebruik te kunnen 

nemen. Op dat ogenblik zullen ook de werken aan de school in de 

eindfase zitten zodat we kunnen spreken van een totaal vernieuwd 

straatbeeld waar iedere weggebruiker een duidelijke en veilige 

plaats krijgt. 

 
Meer info: openbare werken, 013 390 525, openbare.werken@lummen.be, www.lummen.be
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Een laagdrempelige, klantgerichte 

dienstverlening op maat van de burger is waar 

we voor gaan. Zoals elk lokaal bestuur heeft 

Lummen er een complexe integratieoefening 

opzitten: gemeente en OCMW zijn nu 1 

organisatie. Het verder optimaliseren van 

de interne werking van deze ééngemaakte 

organisatie in de loop van de volgende jaren 

moet een toegankelijke dienstverlening 

verzekeren die de noden van de burger 

vooropstelt.

Een efficiënte, effectieve, integere 
en kwaliteitsvolle organisatie
• een integraal HR-beleid met 

gemotiveerde en competente 
medewerkers

•  uitbouw van een dienst facility met 
het oog op beheer infrastructuur en 
patrimonium

• uitwerken van een kader voor 
organisatiebeheersing

• een efficiënte ICT-werking en 
–infrastructuur, klaar voor de 
voortdurende technologische 
ontwikkelingen

• optimalisatie interne 
communicatiestructuur

• gezond financieel beleid en democratisch 
en juridisch sluitende besluitvorming

Een toegankelijke dienstverlening 
met de noden van de burger als 
uitgangspunt
• fysiek en digitaal centraliseren van 

administratieve dienstverlening

• digitaliseren van dienstverlening

• optimaliseren externe communicatie

• aankoop nieuwe digitale infoschermen

• realisatie van publieke wifi

• realisatie van een gemeenteapp als 
bijkomend communicatiekanaal

• opzetten van constructieve 
participatietrajecten met burgers, 
ondernemers, ...

 

EIND VORIG JAAR WERD HET 

MEERJARENPLAN VOOR DE KOMENDE 

ZES JAREN GOEDGEKEURD DOOR 

DE GEMEENTE-EN OCMW-RAAD. 

HET PLAN OMVAT HEEL WAT 

DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN 

EN ACTIES, DIE ZIJN VERZAMELD 

ONDER ZES BELANGRIJKE 

SPEERPUNTEN MET HET OOG OP EEN 

#AMBITIEUSLUMMEN. WE LEGGEN 

IN ELKE EDITIE VAN DE LUMMENAAR 

ÉÉN VAN DEZE SPEERPUNTEN ONDER 

HET VERGROOTGLAS, DEZE KEER: 

LUMMEN IS EEN KLANTGERICHTE EN 

EFFICIËNTE ORGANISATIE.

LUMMEN IS EEN 
KLANTGERICHTE EN 

EFFICIËNTE ORGANISATIE

• LUMMEN IS EEN DYNAMISCHE 
GEMEENTE

• MENSEN VOELEN ZICH THUIS IN 
LUMMEN

• LUMMEN IS VLOT EN VEILIG

• LUMMEN IS EEN ZORGZAME 
SAMENLEVING

• LUMMEN STAAT VOOR  
ONTMOETEN EN BELEVEN

• LUMMEN IS EEN KLANTGERICHTE 
EN EFFICIËNTE ORGANISATIE

IN 6 SPEERPUNTEN NAAR 
EEN #AMBITIEUSLUMMEN

Je kan het volledige  
meerjarenplan vinden 

op   
www.lummen.be/ 
ambitieuslummen

INTERVIEW
MARIA RIEBOS, DEELNEMER  

FAMILIEGROEP LUMMEN 
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INTERVIEW
MARIA RIEBOS, DEELNEMER  

FAMILIEGROEP LUMMEN 
MARIA RIEBOS IS MANTELZORGER 

VOOR HAAR SCHOONBROER DIE 

VERBLIJFT IN WOONZORGCENTRUM 

HET MEERLEHOF. VIA DEZE WEG 

KWAM ZE ENKELE JAREN GELEDEN 

IN CONTACT MET FAMILIEGROEP 

LUMMEN VAN DE ALZHEIMERLIGA. DE 

FAMILIEGROEP LUMMEN IS OPGERICHT 

ALS ÉÉN VAN DE INITIATIEVEN VAN DE 

WERKGROEP DEMENTIEVRIENDELIJKE 

GEMEENTE LUMMEN. 

ALS WERKGROEP DEMENTIE-

VRIENDELIJKE GEMEENTE WILLEN WE 

INITIATIEVEN NEMEN DIE HET LEVEN 

VAN PERSONEN MET DEMENTIE IN DE 

GEMEENTE DRAAGLIJKER MAKEN. 

DIT DOEN WE DAN OOK DOOR VIA DE 

FAMILIEGROEP, MANTELZORGERS EEN 

HART ONDER DE RIEM TE STEKEN.

Hoe heb je de Familiegroep 
Lummen leren kennen?
Ik heb de groep leren kennen via 

Woonzorgcentrum Het Meerlehof omdat mijn 

schoonbroer daar verblijft. Op een dag kwam 

ik Manuela Vandenboer (referentiepersoon 

voor dementie) tegen en zij vroeg of ik 

deel wou nemen aan de activiteiten van 

Familiegroep Lummen. 

Wat betekent de Familiegroep voor 
jou?
Het is heel interessant. Mijn man heeft 

Parkinson, dat is niet direct dementie, maar 

ik heb toch veel aan de Familiegroep omdat 

ik er van bijleer, ook door de verhalen van 

andere deelnemers.

Wat doe je met de Familiegroep? 
Wat zijn de activiteiten? 
We praten over een thema, bijvoorbeeld: “Hoe 

maak je je woning dementievriendelijk?”. 

Bij deze activiteit kwam ook de mutualiteit 

spreken over de financiële mogelijkheden. 

Dat was heel interessant. Al snel werden er 

ook ervaringen uitgewisseld met andere 

deelnemers van de groep. 

Daarnaast gaan we dit jaar voor het eerst 

een dementievriendelijke wandeling 

maken. Na een korte wandeling kunnen we 

bijbabbelen met een stukje taart in lokaal 

dienstencentrum ’t Klavertje. 

Wat vind jij belangrijk aan een 
dementievriendelijke gemeente?
Bij activiteiten is het belangrijk dat alles 

bereikbaar is voor mensen met dementie. Ik 

denk aan trapjes, afstanden enzovoort en 

dat er voldoende mogelijkheden zijn naar 

opvang toe als de mantelzorger even op 

adem wil komen. Als ik wil deelnemen aan 

activiteiten, zijn we altijd met twee omdat 

personen met dementie sterk gehecht zijn 

aan hun mantelzorger. Zonder mantelzorger 

slaan ze soms in paniek. Dit maakt dat hier 

rekening mee moet gehouden worden.

Wat hoop je te horen van Wim 
Distelmans tijdens de activiteit (zie 
UIT-agenda) op 30 september 2020? 
Welke rol zal jij spelen die dag?
Wim is een boeiende spreker dus ik ben heel 

benieuwd. Ook Familiegroep Lummen zal 

aanwezig zijn. Verschillende leden zullen 

een standje bemannen waar men folders 

kan bekijken en meenemen en deelnemers 

kunnen vragen stellen.

Meer info: 013 521 354,  
dementievriendelijk@lummen.be
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EN NOG

MET DE TREIN OF BUS  
NAAR SCHOOL?  
DAT KAN VOORDELIG.
De Buzzy Pazz
Ben je tussen 6 en 24 jaar? Met een Buzzy Pazz abonnement 

reis je onbeperkt met alle bussen en trams van De Lijn 

in Vlaanderen en Brussel. Als je tussen 6 en 11 jaar bent, 

betaal je € 55 (+€ € 5 administratiekosten MOBIB) voor een 

jaarabonnement. Wanneer je een abonnement aanvraagt net voor je 

12 jaar bent, betaal je eveneens deze prijs. 12- tot 24-jarigen betalen 

€ 215 (+€ € 5 administratiekosten MOBIB) voor 12 maanden.

Heeft je broer of zus ook een Buzzy Pazz nodig? Dan levert dat 

korting op. Meer info vind je op de website van De Lijn.

Schoolabonnement trein
Met het schoolabonnement reis je vlot en aan een studentenprijs 

naar school. Zo heb je een voordeelprijs bij een jaarlijks abonnement: 

12 maanden voor de prijs van 10 euro.

Wil je gebruik maken van de trein en De Lijn? Dan bespaar je 

door een gecombineerd abonnement aan te kopen. Kijk op 

www.belgiantrein.be voor meer info.

Meer info:  
Dienst verkeer, 013 390 525, verkeer@lummen.be,
www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/abonnementen/buzzy-
pazz.html,  
www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/train-and-other-
transport/train-bus-tram-metro

PLANTJESWEEKEND  
KOM OP TEGEN KANKER 
Kom op tegen Kanker organiseert ook dit jaar het bekende 

Plantjesweekend ten voordele van kankerpatiënten en 

hun naasten. Al is een traditionele verkoop door de vele 

vrijwilligers vanwege corona deze keer jammer genoeg 

onmogelijk. Kom op tegen Kanker gaat dan ook voor het 

eerst azalea’s online verkopen. Dit maakt het bestellen en 

betalen van de plantjes makkelijk en veilig.

Wil jij er samen met Kom op tegen Kanker voor zorgen 

dat de zorg voor de vele duizenden kankerpatiënten kan 

blijven doorgaan? Surf dan tussen 1 en 20 september 

naar www.plantjesweekend.be en bestel er een azalea 

(7 euro). Zelf kun je de azalea’s afhalen op de markt van 

26 september (tussen 9 en 12 uur), op het Gemeenteplein. 

De kindergemeenteraad zal zich inzetten voor het 

afhaalpunt. Meer info volgt via onze gemeentelijke kanalen.

Meer info: 
Dienst Vrije tijd, 013 390 515, vrijetijd@lummen.be, 
www.lummen.be
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WEDSTRIJD

MELDINGSKAART

Stuur de juiste antwoorden per mail door naar wedstrijd@lummen.be of per brief naar: 
Gemeente Lummen – wedstrijd infoblad, Gemeenteplein 13 3560 Lummen en dit uiterlijk vóór 21 september 2020.  
De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht.

LOS DE VRAGEN OP EN WIN EEN LUMMENSE GESCHENKBON T.W.V. 25 EURO!

VRAAG 1 VRAAG 2 VRAAG 3

Op welke datum 
zullen er plantjes 
verkocht worden 
ten voordele van 

Kom op tegen 
Kanker?

Geef de URL 
van het nieuwe 

afsprakenportaal 
van gemeente 

Lummen.

Met wat start 
de ‘Dag van 

de jeugd-
beweging’?

Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Waar doet het probleem zich voor?

Bijkomende informatie: 

Je kan je melding ook via de website www.lummen.be (‘iets te melden’) insturen

MELDINGEN MET 
BETREKKING TOT:

■	 verlichting

■	 voetpaden/fietsen

■	 wegdek

■	 signalisatie zoals 
zebrapaden, 
verkeersborden, ...

■	 plantsoenen/bermen

■	 verkeer

■	 riolering/grachten

■	 andere

✃

PROFICIATaan de winnaar van de vorige editie:MARC   VAN LANDEGHEM

De oplossing kan je terugvinden in deze Lummenaar!
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 Alleen maar lachende gezichten op de 
zomerkampen deze zomer, het was een groot 
succes.

 Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje opende na 
een lange sluiting opnieuw even de deuren in 
juni. Het was alvast fijn om weer wat bekende 
gezichten te zien.

 Tijdens de zomervakantie trok de voorleestipi 
van de bib erop uit. Hij stond opgesteld op de 
leukste plekjes in Lummen.

 School Domino kreeg een cheque van de 
Mooimakers. Zij hebben er alles aan gedaan 
om hun terrein op en rond de school proper te 
houden.

 De winnaars van de wedstrijden op de 
Facebookpagina van het Lumenneke, namen 
hun geschenkbonnen in ontvangst.
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GEZIEN IN
LUMMEN

www.lummen.be

Samen 
een plek 

creëren waar 
het nog leuker 

wonen is!


