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VOOR
WOORD

Beste Lummenaar

Buiten is het donker en overal branden feeërieke lichtjes. Dat 

betekent dat we volop in de eindejaarsperiode zitten. Ik wil dit 

voorwoord dan ook starten met u in naam van mezelf en het 

hele gemeentebestuur het allerbeste toe te wensen voor 2023! 

Een nieuw jaar, een nieuwe bladzijde, een nieuw begin. We 

nemen de ervaringen en de onverwachte gebeurtenissen van 

het voorbije jaar mee, maar we stappen 2023 in met vernieuwde 

hoop en motivatie. Moge het een jaar worden vol warmte, liefde en 

gezelligheid, met heel veel geluk in grote en kleine dingen maar 

vooral een gelukkig en gezond jaar.

Met heel veel plezier wil ik u dan ook uitnodigen voor onze 

jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op 8 januari van 11u00 tot 13u00 

op ons gemeenteplein. Onze nieuwjaarsreceptie is uitgegroeid tot 

een traditie waar alle Lummenaren groot en klein, samen komen 

om nieuwjaarswensen uit te wisselen en gezellig samen te zijn 

met een drankje, een hapje en animatie. Het is een gelegenheid 

voor ons allemaal om samen te genieten van de mooie kerstsfeer 

in het centrum.

2023 lonkt al aan de horizon! Een nieuw jaar betekent heel wat 

nieuwe goede voornemens: meer bewegen bijvoorbeeld. Dus 

haal die fiets van stal of trek je loopschoenen aan en fiets door 

onze prachtige natuur of verken eens onze Finse piste aan de 

Vijfsprong! 

Ook duurzaam leven is een veel gehoord voornemen bij de 

start van het nieuw jaar. Over zuinig energieverbruik lees je 

alles verderop in deze editie van de Lummenaar. Ben je op zoek 

naar informatie op de digitale snelweg? Maak dan zeker ook 

gebruik van ons nieuwe Smartloket of onze Lummen app! Ook 

de gemeentelijke bib gaat intussen digitaal en je kan van ons 

openbaar WiFi netwerk gebruik maken op het Gemeenteplein, 

Charles Wellensplein en rond het sportcomplex Vijfsprong.

Naar de toekomst kijken betekent ook aandacht hebben voor 

duurzaamheid en veiligheid. Naast veiligheid is vlot verkeer 

een aandachtspunt voor Lummen. Zo blijven we ook dit jaar oog 

hebben voor veilig fietsverkeer: naast heel wat realisaties op 

dat vlak wil de gemeeente zich blijven inzetten voor veiligere 

fietspaden. 

Ik wens u alvast veel leesplezier en hoop jullie allen te mogen 

verwelkomen op onze nieuwjaarsreceptie.

Uw burgemeester
Luc Wouters
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IN THE PICTURE

“Een behaalde titel, trofee of 
gouden schoen, we huldigen elke 
Lummense kampioen!”

DOE IN FEBRUARI 
MEE AAN TOURNÉE 
MINÉRALE 
Tournée Minérale komt terug! De Druglijn roept 

iedereen opnieuw op om in februari een maand geen 

alcohol te drinken. De focus van de campagne ligt dit 

jaar op je vrij voelen met Tournée Minérale: vrij van een 

kater met een verloren dag tot gevolg, vrij van sociale 

druk om te drinken en vrij om tijdens de rest van het 

jaar op een doordachte manier zelf te bepalen wanneer 

je wel of niet een glas drinkt. Heel wat deelnemers 

voelen zich ook beter in hun vel met een maand zonder 

alcohol. Ga dus de uitdaging aan, en ontdek dat je geen 

alcohol nodig hebt om je te amuseren. 

Voor meer info surf naar: www.tourneeminerale.be  

BEN JIJ EEN LUMMENSE 
KAMPIOEN?

SLUITINGSDAGEN
Onze administratieve diensten zijn 

gesloten  op:

Zaterdag 24 december

Zaterdag 31 december

Maandag 26 december

Ook het gemeentelijk zwembad is 
gesloten tussen 24 december 

en 1 januari 2023.

Ben jij of iemand uit je vereniging kampioen geworden in een bepaalde 

discipline? Laat het ons weten en noteer alvast 27 januari 2023 in je agenda. 

Op deze dag organiseert de sportraad de jaarlijkse kampioenenviering en 

worden onze kampioenen nog eens extra in de spotlight gezet. 

Ben jij sportkampioen geworden in 2022? Of ken je Lummenaren die in 2022 

een kampioenstitel behaalden? Bezorg alle gegevens zoals naam, club, 

bijhorende titel, actiefoto, … aan de Sportdienst uiterlijk voor 28 december 

2022.

Sportdienst: sport@lummen.be of bel naar 013/ 390 490

Vergeet jouw tegoed 

vuilniszakken niet te komen 

afhalen aan het onthaal van 

het administratief centrum  

voor 30 december 2022.
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GOEDE SPORTVOORNEMENS    

3..2..1..
GELUKKIG NIEUWJAAR! 

BIJ HET NIEUWE JAAR HOREN NATUURLIJK OOK NIEUWJAARSVOORNEMENS. MEER SPAREN, 

GEZONDER ETEN, MEER BEWEGEN. MET DAT LAATSTE KAN DE SPORTDIENST JE ZEKER HELPEN! 

ONTDEK HIER HOE JE JOUW SPORTVOORNEMENS VOLLEDIG KAN REALISEREN! 

TREK JE 
LOOPSCHOENEN AAN
Wil je in 2023 graag je conditie verbeteren en heb je 

jezelf voorgenomen om te starten met joggen? Kom 

dan eens een toertje lopen op onze Finse piste aan 

Sportcomplex Vijfsprong! Start 2 runner of  fervente 

jogger? Je kan zowel een kleine ronde van 375 m of de 

grote van 1 km doen! Trek je loopschoenen aan en kom 

onze Finse piste eens uittesten! Weetje: de Finse piste 

wordt verlicht door energiezuinige lampen.

Lopen aan het water
Wist je dat je in onze gemeente ook een loopparcours 

kan volgen aan het Schulensmeer? Je kan kiezen 

tussen de route van 8,5 km en van 5,1 km. Trek je 

loopschoenen aan, kom het parcours verkennen 

en geniet van de prachtige omgeving van het 

Schulensmeer.

FIT MET DE FIT-O-METER
Heb jij je voorgenomen om wat vaker naar de fitness 

te gaan maar zie je er tegen op om een abonnement 

te nemen? Dan is de Fit-o-meter zeker iets voor jou! 

Fitness gratis in de open buitenlucht. De toestellen 

staan allemaal samen op een afgebakend terrein 

naast de Finse piste. Stel je eigen training samen en 

geniet! Eerst een rondje lopen op de Finse piste en dan 

krachtoefeningen op de Fit-o-meter? Het kan allemaal 

aan sportcomplex Vijfsprong! 
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IS FIETSEN MEER JE DING? 
Dan hebben we voor jou goed nieuws! Vanuit Lummen 

kan je verschillende bewegwijzerde mountainbikeroutes 

volgen van Brabant tot Antwerpen en Nederland. 

Dit mountainbikeparcours maakt deel uit van het 

mountainbikenetwerk West-Limburg en zorgt voor een 

verbinding tussen de vaste route van Heusden-Zolder en die 

van Diest. Je kan kiezen uit  de blauwe lus (± 32 km ), de 

rode lus (±30 km) en de zwarte lus (± 12,7 km)

De startplaatsen vertrekken aan de Vijfsprong, Sportweg 8 te 

3560 Lummen (tel. 013 390 490) en ’t Vloot, Demerstraat 60 

te 3560 Lummen-Linkhout. Mountainbikeroutekaarten zijn 

te verkrijgen aan de kassa van de Vijfsprong, ‘t Vloot en de 

UiTbalie voor 3 euro.

SPORTEN MET 
VRIENDEN OF FAMILIE
Wil je in groep sporten? Dat kan gratis op ons 

multisportterrein! Een spelletje hockey, voetbal of 

basketbal? Het kan allemaal! Speel met vrienden of 

familie en maak er een spannende wedstrijd van!

SCHRIJF JE 
IN VOOR EEN 
SPORTREEKS! 
Onze sportdienst organiseert 

ook heel wat leuke sportreeksen! 

Met een gevarieerd aanbod is 

er voor ieder wat wils! Zumba, 

aquafitness, multimove en nog 

véél meer! Ontdek het op:  

https://reservaties.lummen.be/ 

BALLETJE SLAAN?
Wil je in 2023 op zoek naar je innerlijke Kim Clijsters? Bij 

die zoektocht kunnen we je helpen! Aan sportcomplex 

Vijfsprong, net achter het multisportterrein, ligt een 

openbaar tennisterrein. Iedereen mag hier tennissen, 

ook als je niet bent aangesloten bij TC Lummen. Het 

tennisterrein is toegankelijk van april tot oktober.  Je 

kan een sleutel afhalen aan de kassa in sportcomplex 

Vijfsprong (waarborg: identiteitskaart), indien 

het sportcomplex gesloten is kan je terecht in de 

cafetaria van de tennisclub. Het tennisterrein is gratis 

beschikbaar.

SLUIT JE AAN BIJ EEN 
LUMMENSE VERENIGING
Ook in Lummen zijn er heel wat sportclubs en 

verenigingen waarbij je je kan aansluiten. Maak er een 

fantastisch sportjaar van.

5



‘T KLAVERTJE

Word dan vrijwilliger-chauffeur bij de 

Minder Mobielen Centrale! Als vrijwillige 

chauffeur sta je in voor het vervoeren 

van minder mobiele inwoners. Dit 

kunnen zowel medische als sociale ritten 

zijn vb. kapper, boodschappen, … 

Als vrijwillige chauffeur ontvang je een 

kilometervergoeding en ben je tijdens 

het vervoeren natuurlijk ook verzekerd. 

Daarnaast kan je rekenen op een fijne 

groep chauffeurs en coördinator.

Interesse?  Contacteer vrijblijvend het 

lokaal dienstencentrum op 013 390 605 

of lokaaldienstencentrum@lummen.be

BEN JE GRAAG OP DE BAAN? STEEK JE GRAAG EEN 
HANDJE TOE? ZIN IN IETS NIEUWS? 

MAAK DE KETTING VAN KLEINE 
GELUKSKES LANGER 
Ontving jij al een gelukzakje? Geef het zakje samen met de brief, 

die te vinden is op de website, aan iemand in jouw omgeving. 

Iemand die jij wat geluk wil bezorgen en ook graag wat geluk 

doorgeeft. Zo creëren we een ketting van ‘kleine gelukskes’

Het Lumenneke en de vrijwilligers van ‘t Klavertje verspreidden 

de afgelopen maanden gelukzakjes in heel Lummen! Maar we zijn 

nog lang niet klaar! Geef het gelukzakje door of maak er eentje, 

vul het gelukzakje met iets wat van jou is of je zelf hebt gemaakt. 

Enkele ideetjes: zelfgebakken koekjes, een gedichtje, recept…  

en doe mee!  Wij weten graag waar alle gelukzakskes zitten. 

Noteer op het overzicht op de achterzijde je voornaam, gemeente 

en wat je in jouw zakje gevonden hebt.

Vind de brief en de uitleg van de gelukzakjes op:  
www.lummen.be/veerkrachtiglummen
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Heb jij de Lummen app al 
gedownload?
Het laatste nieuws van Lummen, al je 

afspraken en documenten verzameld 

op één plek in je broekzak? Goed 

nieuws, dat kan vanaf nu in de Lummen 

app! Deze handige, gratis app houdt 

je niet alleen op de hoogte van alle 

nieuwtjes in de gemeente, maar is 

bovendien een handige gids doorheen 

je dagdagelijkse leven. Hij herinnert 

je aan de afvalophaling, informeert je 

over de werken in je buurt, houdt je 

afspraken bij en nog véél meer! Scan de 

QR-code en download de Lummen app. 

THUISLOKET
WIST JE DAT JE TEGENWOORDIG OOK VANUIT THUIS HEEL WAT ZAKEN DIGITAAL KAN REGELEN EN JE ZELFS NIET MEER HOEFT LANGS TE 

KOMEN IN HET ADMINISTRATIEF CENTRUM? ONTDEK HIER DE VOORDELEN VAN HET LUMMENSE THUISLOKET. NATUURLIJK BLIJFT ONZE 

DIENSTVERLENING OOK BEREIKBAAR VIA DE VERTROUWDE, FYSIEKE WEG.

Documenten nodig? 
Raadpleeg het Smartloket 
 Via het smartloket kan je heel wat 

attesten en documenten aanvragen 

met Itsme of E-ID en ontvang je 

onmiddellijk een PDF-formaat van 

het digitaal afgeleverd attest of akte. 

Heb je iets te melden? Ook dat was 

nog nooit zo gemakkelijk via het 

Smartloket! Het Smartloket is ook 

beschikbaar in de Lummen app. Surf 

naar: https://lummen.smartloket.be/

smartloket 

Gratis wifi op het Gemeenteplein, Charles Wellensplein 
en rond het Sportcomplex
Wist jij dat op het Gemeenteplein, Charles Wellensplein en rond het 

sportcomplex Vijfsprong je gratis verbinding kan maken met het 

wifinetwerk “WiFi4EU? WIFI4EU is een Europees project dat burgers 

in de hele EU gratis internettoegang wil geven door het plaatsen van 

hotspots op publieke plaatsen. Leuk toch bij evenementen zoals 

Lummen for Life, de zaterdagmarkt, Zomerkriebels of gewoon tijdens 

het sporten. Klik op je smartphone op het interneticoontje en verbinden 

maar!

Maak een afspraak wanneer 
het je past 
Dien je toch af te zakken naar het 

administratief centrum? Onze diensten 

werken op afspraak. Hierdoor hoef je 

niet aan te schuiven in een rij en kies je 

zelf een beschikbaar moment dat je het 

beste uitkomt. Een afspraak maken kan 

aan het onthaal van het administratief 

centrum, telefonisch of online via:  

 https://afspraken.lummen.be/ 
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OPGROEIEN

IS JE KINDJE 
GEBOREN IN 2021? 
VERGEET JE KINDJE NIET AAN TE MELDEN VOOR 
EEN SCHOOL IN LUMMEN!

Is jouw kindje geboren in 2021? Dan gaat je 

kindje dit of volgend schooljaar voor het eerst 

naar school. Vanaf nu moet je in Lummen 

je eerst digitaal aanmelden alvorens je kan 

inschrijven.

Alle kleuter- en lagere scholen in het gewoon 

basisonderwijs in Lummen werken op deze 

manier. Je meldt eerst je kind digitaal aan, 

daarna ontvang je een bericht waarin wordt 

vermeld in welke school je jouw kind officieel 

kan inschrijven. De aanmeldingsperiode loop 

van 28 februari 2023 10u tot 21 maart 2023 

23u59. Inschrijven mét aanmeldingsticket in de 

school kan dan vanaf 24 april.

Hulp nodig bij de aanmelding? Maak een 

afspraak bij de school waar jij een voorkeur voor 

hebt of stel je vraag bij de dienst onderwijs:  

onderwijs@lummen.be 

Meer weten? Neem eens een kijkje op: 
 www.lummen.be/onderwijs 

OPVANG NODIG IN DE VAKANTIE? 
Heb je opvang nodig voor je kleinste kapoen tijdens de vakanties? 

Reserveer dan tijdig een plaatsje. Voor de kerstvakantie lopen de 

inschrijvingen nog tot 16 december. Opvang nodig in de krokusvakantie? 

Geen zorgen,  tussen 7 januari en 10 februari 2023 lopen de inschrijvingen.  

Heb je de inschrijvingsperiode gemist? Dan kan je enkel nog een plaatsje 

reserveren indien er nog plaatsen beschikbaar zijn. Tijdig annuleren 

tijdens de korte vakanties doe je ten laatste vrijdag voor de week van het 

opvangmoment. 

Meer info? Dienst buitenschoolse opvang, 013 390 500 of mail naar 
buitenschoolse.opvang@lummen.be 

MOET JE KLEINE SPRUIT  
BUITENSCHOOLSE OPVANG?
Op maandag 9 januari 2023 organiseert de buitenschoolse kinderopvang  

’t Sjamajeeke een inschrijvings- en infomoment waarbij we het reilen en zeilen 

van onze buitenschoolse opvang toelichten. Alle ouders met een kindje van 2 jaar 

ontvangen een uitnodiging, maar uiteraard is iedereen welkom die een woordje 

uitleg wil. Het info- en inschrijvingsavond vindt plaats in de raadzaal van het 

Administratief Centrum om 19u. 

Geef een seintje aan de dienst buitenschoolse opvang met hoeveel personen je 

wil komen.

Buitenschoolse opvang: 013 390 500 of via mail naar  
buitenschoolse.opvang@lummen.be 
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OPGROEIEN

KOM EENS LANGS IN HET  
BABY- EN PEUTERCAFÉ
Elke tweede dinsdag van de maand openen de deuren van het baby- en 

peutercafé! Het baby- en peutercafé is een ontmoetingsmoment voor 

mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, pleegouders, … en baby’s en peuters tot 5 jaar.

Voor mama of papa staat er een tasje koffie klaar, de kindjes kunnen een 

stuk fruit of soep verorberen. Daarnaast zijn de nodige faciliteiten voorzien 

om je kindje te voeden en te verversen. Kom je heel even langs om je kleintje 

te laten bekomen van een vaccin bij Kind & Gezin of blijf je het hele baby- en 

peutercafé hangen? Het kan allemaal! Ieder baby- en peutercafé zetten we 

één thema in de kijker. Je kan vragen stellen of deelnemen aan een activiteit. 

Hou https://www.lummen.be/huisvanhetkind  in de gaten voor het thema 

van de maand!

Waar? ’t Klavertje, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 (naast het 

consultatiebureau van Kind & Gezin Lummen) 

Wanneer? dinsdag 10 januari, dinsdag 14 februari, van 9u tot 12u.

Prijs? Gratis, bij sommige activiteiten wordt gevraagd om vooraf in te 

schrijven.   

Surf naar https://www.lummen.be/huisvanhetkind 

VRAAG AAN...

Heidi Lamotte
“Wat zijn de voordelen van 
Opvang.Vlaanderen?” 

 Het is tegenwoordig niet gemakkelijk 
om voor je baby een plaatsje te 
bemachtigen bij een crèche of bij een 
onthaalouder. In onze gemeente zijn 
we daarom gestart met een Lokaal 
Loket Kinderopvang, een informatie- en 
ondersteuningspunt voor ouders die op 
zoek zijn naar kinderopvang. Om deze 
zoektocht te vergemakkelijken werkt 
ons Lokaal Loket Kinderopvang met een 
digitaal platform Opvang.Vlaanderen. 
Op dit platform vind je alle Lummense 
kinderopvanginitiatieven terug. Als ouder 
kan je via dit platform je opvangvraag 
stellen aan alle kinderopvanginitiatieven 
die je voorkeur wegdragen. Deze 
initiatieven kunnen dan snel antwoorden of 
er al dan niet een plaatsje vrij  of vrijkomt. 
Ook werken heel wat buurgemeenten 
met Opvang.Vlaanderen. Dit heeft als 
bijkomend voordeel dat je als ouder niet 
alleen een overzicht krijgt van de vrije 
plaatsen in Lummen maar ook van de 
vrije plaatsen in onze buurgemeenten. En 
weet dat eens je peutertje 3 jaar is, wij je 
kleine spruit met open armen ontvangen 
in onze gemeentelijke buitenschoolse 
kinderopvang ’t Sjamajeeke.

BEN JE OP ZOEK NAAR 
KINDEROPVANG? 
Opvang.Vlaanderen is een nieuw platform dat je helpt met je zoektocht 

naar kinderopvang. In samenwerking met verschillende steden en  

gemeenten brengen zij alle crèches en onthaalouders in kaart. Zo 

kan je op zoek naar de kinderopvang die bij jou en je kind past. Surf 

naar opvang.vlaanderen/lummen, maak een ouderaccount aan en 

stel je opvangvraag bij de opvang naar keuze. Heb je ondersteuning 

nodig bij het stellen van je opvangvraag? Dat kan bij het Lokaal Loket 

Kinderopvang via huisvanhetkind@lummen.be of via 

 013 390 587.
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IN THE PICTURE

KINDERGEMEENTERAAD 
2023-2024 
GEÏNSTALLEERD
Elk jaar vinden er in oktober in de Lummense scholen 

kindergemeenteraadsverkiezingen plaats. Na een 

heuse verkiezingscampagne worden leerlingen 

van het vijfde leerjaar verkozen om hun klas en 

school te vertegenwoordigen. De leden van de 

kindergemeenteraad zetelen twee jaar totdat ze 

de lagere school verlaten en helpen in die periode 

de echte gemeenteraad een handje. Onze nieuwe 

verkozen kinderburgemeester is Noah Cardinaels. 

De nieuwe verkozen kinderschepenen zijn: Esmine 

Franssen, Ella Lemmens, Stef Lemmens, Tuur Guypen 

en Lisa Houben. De volledige kindergemeenteraad 

telt 20 leden en zij hebben allemaal heel veel zin om 

het verschil te maken voor de kinderbevolking van 

Lummen.

KLEINE DINGEN BRENGEN 
GROOT GELUK 
Woont familie van je in WZC Meerlehof? Wist je dat op bezoek kan 

komen om samen iets te gaan doen? Samen koken, samen schrijven, 

noem maar op!  Jij kan bijdragen aan het geluk van de bewoners. 

Als team Meerlehof zijn we dankbaar voor elke kleine geluksbrenger die 

met iets klein zorgt voor groot geluk. Ons kleine gelukjes team (Nancy, 

Frederik, Sandra, Manuela) helpen je graag op weg als je ook graag eens 

een keertje een klein gelukje brengt.

Interesse? Neem contact op met:  
animatie.wzc@lummen.be of bel 013 521 354

GEMEENTE VERKOOPT BOUWPERCEEL
De gemeente verkoopt een bouwlot in de Genenbosstraat op de hoek van de Eendrachtstraat. 

Het gaat over een perceel met een oppervlakte van 1005 m² uit een verkaveling bestemd voor 

open bebouwing. De verkoop wordt via Biddit georganiseerd door notarissen Jan Lambrecht 

& Stefanie Hendrikx. De biedingsperiode loopt van dinsdag 14 februari, 14u00 tot en met 

woensdag 22 februari 2023, 14u00

‘Het was interessant om eens stil te staan bij het gegeven hoe ik 
als familielid of anders gezegd ‘mantelzorger’ vanuit mijn eigen 
talent kan bijdragen aan het geluk van mijn moeder of zelfs dat 

van andere bewoners. Zo ontstond het idee om de bewoners 
die interesse hebben, te betrekken bij het schrijfproces van 

mijn eerste boek. Mijn moeder was alvast trots op me maar ook 
de andere bewoners waren geboeid, stelden vragen en waren 

benieuwd naar meer.’

- Nicole Reynders, dochter van Elza Smolders, 
 wonende in de Madelief van WZC het Meerlehof
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BELEVEN

KOM GENIETEN VAN EEN 
DRANKJE IN HET CAFÉ 
KAFFEE
Op 1 oktober 2022 opende Café Kaffee van woonzorgcentrum 

Het Meerlehof de deuren. De werking is in handen van onze 

enthousiaste vrijwilligers. In het Café Kaffee zijn drankjes en 

versnaperingen te verkrijgen aan democratische prijzen. Iedere 

Lummenaar is hier van harte welkom. 

Om onze bewoners zoveel mogelijk de kans te geven om te 

genieten van een hapje of drankje in CaféKaffee zijn we hiervoor 

op zoek naar helpende handen. Voel je je geroepen om je steentje 

bij te dragen, aarzel niet en neem 

contact op met Frederik, Nancy, 

Kristien, Christa of Bram.  

Neem contact op via: 013 52 13 54 
of mail naar  
animatie.wzc@lummen.be

DE ZATERDAGMARKT, EEN 
GEZELLIGE START VAN HET 
WEEKEND 
De Lummense zaterdagmarkt is nog steeds een populaire 

trekpleister voor wie op zoek is naar verse producten aan een 

betaalbare prijs. Onze zaterdagmarkt biedt een zeer gevarieerd 

aanbod van onder meer vleeswaren, zuivel, groenten en fruit en 

kledij.

Maak op zaterdagvoormiddag ook eens een uitstapje naar onze 

wekelijkse markt. Je zal verrast zijn wat onze marktkramers te 

bieden hebben én er is altijd wat te beleven. Na de boodschappen 

kan je dan in alle rust genieten van een drankje of een hapje in 

één van de horecazaken op het Gemeenteplein. 

Bovendien is het onthaal van het gemeentelijke 

Administratief Centrum in Lummen open op zaterdagvoormiddag 

tussen 9 uur en 12 uur zodat je een bezoek aan de markt kan 

combineren met een bezoek aan het Administratief Centrum voor 

bijvoorbeeld het afhalen van een eID, een rijbewijs of vuilzakken.

Dus komt gerust langs, het is de moeite waard!

KLINK MET ONS OP 2023
Kom zondag 8 januari van 11u00 tot 13u00 langs op het 

Gemeenteplein om samen te klinken op het nieuwe jaar tijdens de 

gratis nieuwjaarsdrink. 

Dienst vrije tijd, 013 390 515, vrijetijd@lummen.be 
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IN LUMMEN

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.

MULTIMOVE
Ontdek de prijs en de verschillende 
lessenreeksen op reservaties.lummen.be

 Sportcomplex Vijfsprong 
Sportweg 8, 3560 Lummen 
Sportdienst Lummen

 Basistarief: 100,00 €; Kansentarief met 
UiTPAS Herk-de-Stad | Lummen: 20,00 €

INTERNESTJE
Iedere maandag van 9u30 tot 11u30

Heb je vragen over het gebruik van je 
computer, je tablet, je smartphone? Over het 
zoeken op internet, het installeren van apps, 
je e-mailprogramma of andere? Ivo staat 
klaar om je te helpen. Spring gerust binnen 
met je tablet, smartphone of laptop!

 Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 
dr. Vanderhoeydonckstraat 5,6 
3560 Lummen

 Basistarief: 0,00 €; Kansentarief met UiTPAS 
Herk-de-Stad - Lummen: 0,00 €

SWIM (F)IT!
Van maandag 5 september 2022 om 
00:00 tot maandag 12 juni 2023 om 
00:00 

 Zwembad Vijfsprong  
Sportweg 8, 3560 Lummen 
Sportdienst Lummen

 Basistarief: 99,00 €; Kansentarief met 
UiTPAS Herk-de-Stad - Lummen: 19,80 €

AQUAFITNESS
Elke maandag van 12u-12u45 en 
20u30-21u15

 Zwembad Vijfsprong  
Sportweg 8, 3560 Lummen 
Sportdienst Lummen

 Basistarief: 99,00 €; Kansentarief met 
UiTPAS Herk-de-Stad - Lummen: 19,80 €

NAAICAFÉ
Iedere dinsdag van 13u tot 17u

 Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 
dr. Vanderhoeydonckstraat 5,6 
3560 Lummen

 Basistarief: 0,00 €; Kansentarief met UiTPAS 
Herk-de-Stad - Lummen: 0,00 €

AQUAFIETSEN

 

Dinsdag 21u30 
Woensdag 12u15 
Donderdag 20u30 
Donderdag 21u30 
Zondag 11u15

 Zwembad Vijfsprong  
Sportweg 8, 3560 Lummen 
Sportdienst Lummen

 Basistarief: 72,00 €; Kansentarief met 
UiTPAS Herk-de-Stad - Lummen: 14,40 €

BREICAFÉ
Iedere donderdag van 13u tot 17u

 Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 
dr. Vanderhoeydonckstraat 5,6 
3560 Lummen

 Basistarief: 0,00 €; Kansentarief met UiTPAS 
Herk-de-Stad - Lummen: 0,00 €

FIT OUDER WORDEN

 Sportcomplex Vijfsprong 
Sportweg 8, 3560 Lummen 
Sportdienst Lummen 
Basistarief: 100,00 €; Kansentarief met 
UiTPAS Herk-de-Stad - Lummen: 20,00 €

NETBAL VOOR 
SENIOREN
 Sportcomplex Vijfsprong 

Sportweg 8, 3560 Lummen 
Sportdienst Lummen

 Basistarief: 50,00 €; Kansentarief met 
UiTPAS Herk-de-Stad - Lummen: 10,00 €

CURVE BOWLS

 Sportcomplex Vijfsprong 
Sportweg 8, 3560 Lummen 
Sportdienst Lummen

 Basistarief: 50,00 €; Kansentarief met 
UiTPAS Herk-de-Stad - Lummen: 10,00 €
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IN LUMMEN

GEZONDHEIDS-
WANDELINGEN
Iedere donderdag van 13u30

 Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 
dr. Vanderhoeydonckstraat 5,6 
3560 Lummen

 Basistarief: 0,00 €; Kansentarief met UiTPAS 
Herk-de-Stad - Lummen: 0,00 €

TEKENLES
Elke zaterdag van 09u30-12u00

 Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 
dr. Vanderhoeydonckstraat 56,  
3560 Lummen 
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 
Lummen

 Basistarief: 22,50 €; Kansentarief met 
UiTPAS Herk-de-Stad - Lummen: 4,50 €

OP WIELEKES

Elke eerste en derde zaterdag van de 
maand van 09:00-12:00

Elk Lummens gezin kan via Op Wielekes 
voordelig kinderfietsen lenen. Zo beschikt 
ieder Lummens kind tussen 2 en 12 jaar op 
elk moment over een kwalitatieve kinderfiets 
op maat. 

  MEER INFO  Op Wielekes Lummen is open 
elke eerste en derde zaterdag van de maand, 
tussen 10.00 en 12.00 uur , na reservatie: 
https://calendly.com/opwielekes-lummen

 achter buitenschoolse kinderopvang ‘t 
Sjamajeeke

 Pastoor Frederickxstraat 11

ZUMBA
Van zondag 4 september 2022 om 
00:00 tot zondag 18 juni 2023 om 
00:00

 Sportcomplex Vijfsprong 
Sportweg 8, 3560 Lummen 
Sportdienst Lummen

 Basistarief: 175,00 €; Kansentarief met 
UiTPAS Herk-de-Stad - Lummen: 35,00 €

ZUMBA GOLD
Van zondag 4 september 2022 om 
00:00 tot zondag 18 juni 2023 om 
00:00

 Sportcomplex Vijfsprong 
Sportweg 8, 3560 Lummen 
Sportdienst Lummen

 Basistarief: 175,00 €; Kansentarief met 
UiTPAS Herk-de-Stad - Lummen: 35,00 €

LESSEN CAPOEIRA 
VOOR KINDEREN EN 
VOLWASSENEN

Elke zaterdag 
van 17:00 tot 19:00 

 Sportcomplex Vijfsprong 
Sportweg 8, 3560 Lummen 
Oficio da Arte vzw 

THUISBLIJVERS EN 
WINTERGASTEN IN 
SCHULENSBROEK 
(LUMMEN)

Zondag 5 februari 2023 
van 14:00 tot 17:00

 Bezoekerscentrum Schulensmeer 
Demerstraat 60, 3560 Lummen 
Bezoekerscentrum Schulensmeer - Vrienden 
van het Schulensmeer

WILDE 
ZWANENWANDELING 
(LUMMEN)
Zondag 8 januari 2023 
van 14:00 tot 17:00

Ontdek samen met een natuurgids 
de bijzondere plekjes en vogels in het 
Schulensbroek. Breng zeker je verrekijker 
mee. De gids neemt je mee op een wandeling 
rond het meer (8,5 km).

 ‘t Vlootgebouw - NatuurEducatief Centrum 
Demerstraat 60, 3560 Lummen Centrum 
voor Landschapsarcheologie KU Leuven / 
Natuurpunt Vrienden van het Schulensbroek
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IN LUMMEN

Jouw activiteit hier? Geef ze voor 17 januari in via www.uitdatabank.be

VOORLEESTIPI IN DE 
BIB
Zaterdag 21 januari 2023  
van 10:00 tot 11:00 
Zaterdag 18 februari 2023  
van 10:00 tot 11:00

 Bibliotheek Lummen  
Groenstraat 42, 3560 Lummen

 Basistarief: 0,00 €; Kansentarief met UiTPAS 
Herk-de-Stad - Lummen: 0,00 €

THE BIRTH MASK 
REVEAL

Woensdag 18 januari 2023 
van 18:30 tot 22:00 
Woensdag 1 februari 2023 
van 18:30 tot 22:00 
Woensdag 15 februari 2023  
van 18:30 tot 22:00 
Woensdag 1 maart 2023  
van 18:30 tot 22:00”

Elke baby – ook de baby in ons – draagt het 
verhaal van zijn geboorte met zich mee en 
wil dit graag met zijn omgeving delen. Met 
een “Birth Mask Reveal” kan dit verhaal, 
dat in de fysionomie van de baby werd 
geschreven gezien en gehoord worden. 
Opleiding met Karlton Terry, pionier binnen 
het werkveld van de pre- en perinatale 
psychologie en psychotherapie.

 Birthimprints 
Linkhoutstraat 327, 3560 Linkhout 
(Lummen)

VOGELHUISJE VAN 
KERAMIEK
Zaterdag 18 februari 2023 
van 13:30 tot 17:30 
Zaterdag 11 maart 2023 
van 13:30 tot 17:30”

 GCOC Oosterhof 
Dokter Vanderhoeydonckstraat 56 
3560 Lummen

STRESS TIJDENS DE 
ZWANGERSCHAP
Dinsdag 21 februari 2023

Stress tijdens de zwangerschap heeft 
invloed op het welbevinden van moeder én 
kind. Tijdens deze studiedag staan we stil bij 
wat we als zorgverleners kunnen doen om 
toekomstige ouders te ondersteunen om 
anders om te gaan met deze stressfactoren 
en zo de gevolgen hiervan te vermijden.

 Thiewinkel 23 
Thiewinkelstraat 47, 3560 Lummen 
Birthimprints

WANDELEN OF 
FIETSEN DOORHEEN 
DE MOOIE LUMMENSE 
NATUUR?

Ontdek het op https://www.lummen.be/
sport-en-vrije-tijd/toerisme/ontdekken/
natuurgebieden 

14



DE BIB GAAT OOK 
DIGITAAL
Lezen is dromen met je ogen open. En de bib, 

die laat je dromen! Je bibliotheekabonnement 

heeft immers veel meer in petto dan je op 

het eerste zicht denkt: je vindt bij ons niet 

alleen een karrenvracht aan papieren boeken, 

ook digitaal haal je onze collectie recht je 

woonkamer binnen!

 Leen van thuis uit e-boeken op je eigen 

toestel (smartphone, tablet of e-reader).

 De allerkleinsten beleven leesplezier met de 

interactieve boekjes van Fundels.

 Stream films en series dankzij Cinébib.

 Raadpleeg artikels uit kranten en 

tijdschriften via ons krantenarchief.

Om van deze online diensten gebruik te kunnen 

maken, moet je lid zijn van de bibliotheek 

en een “Mijn bibliotheek”-profiel hebben 

aangemaakt.

Meer info nodig? Surf naar https://lummen.
bibliotheek.be/ of vraag het aan de balie 
tijdens de openingsuren.

BELEEF DE BIB
LAND VAN DE GROTE WOORDFABRIEK

“Het land van de grote 

woordfabriek” is een 

prentenboek van Agnès De 

Lestrade en illustrator Valeria 

Docampo. Dit ontroerende 

prentenboek gaat over het 

zuinige en zinnige gebruik van 

woorden en zinnen, en over 

hoe ogen soms meer vertellen 

dan woorden. Tussen 4 en 

25 februari staat in de bibliotheek een tentoonstelling rond het prentenboek 

opgesteld. De tentoonstelling, met interactief parcours, richt zich op kinderen 

van 5 tot 10 jaar en hun (groot)ouders.

Maak verrassende woorden in naam van Florian. Zoek op de tekeningen uit het 

boek het juiste detail met bijhorende waarde en ruil je blokjes om voor woorden 

in de woordenwinkel. Wie weet help je Florian wel om zijn liefde te verklaren aan 

Siebelle. Je kan ook proeven van woordspaghetti en lettersoep of woordpotten 

vullen met smakelijke woorden. 

WEESGEDICHT ZOEKT 
ADOPTIERAAM!
Van 26 januari tot en met 1 februari vieren Vlaanderen en Nederland de 

Poëzieweek. Tijdens deze week staan gedichten extra in de kijker. In 

2023 willen we samen met heel wat andere bibliotheken de straten in 

Vlaanderen en Brussel overspoelen met gedichten. Het is simpel! Adopteer 

een weesgedicht op: https://weesgedichten.be/ en iemand komt bij je 

langs om het gedicht met speciale stiften te plaatsen op je raam.

Doe mee en help om van Lummen één mooie poëziebundel te maken. Surf 

vanaf 15 december 2022 naar www.weesgedichten.be en maak de wereld 

en Lummen een stukje mooier! Een overzicht van alle activiteiten in het 

kader van de Poëzieweek ontdek je op www.lummen.bibliotheek.be of op 

de facebookpagina van de bibliotheek.

Meer info en inschrijvingen:  https://weesgedichten.be/ 
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VEILIGHEID

ASBESTATTEST VERPLICHT VANAF 
NOVEMBER
Asbest werd in België verboden in 2001.Verkoop je een woning gebouwd voor het jaar 

2001? Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht. Het asbestattest moet 

beschikbaar zijn op het ogenblik van de ondertekening van de onderhandse akte 

(compromis).  Dit bevat informatie over asbest in de woning en toetst of de woning 

asbestveilig is. Zo zijn de koper en verkoper duidelijk geïnformeerd. Da’s best een 

opluchting, toch?

In 2018 keurde de Vlaamse Regering het Actieplan Asbestafbouw goed. Dit plan 

bevat verschillende maatregelen om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. 

Enkel niet risicovolle asbesttoepassing mogen dan nog in een gebouw aanwezig 

zijn. Een asbesttoepassing is risicovol wanneer het een verhoogde kans heeft op 

het vrijstellen van asbestvezels. Beschadiging, veroudering of verwering werkt dit 

in de hand. Het asbestattest brengt deze risicovolle asbesttoepassingen in kaart en 

informeert eigenaars over de asbestveiligheid van hun gebouw. 

Plan je een gebouw of woning, gebouwd voor 2001, te slopen of te renoveren? Dan is 

de kans groot dat je tijdens de werken op materialen met asbest stuit. Asbest veilig 

en correct (laten) verwijderen brengt kosten met zich mee. Daarom biedt de Vlaamse 

overheid maatregelen aan om particulieren, ondernemingen, lokale besturen, en 

verschillende andere specifieke doelgroepen te ondersteunen.

Meer info vind je op: https://ovam.vlaanderen.be/het-asbestattest 

DEZE LUMMENAAR GEVEN WE EVEN HET 

WOORD AAN JEF GIELIS. JEF GEEFT TIPS 

OVER WONEN EN ENERGIEBESPARING. 

DEZE KEER GAAT ZIJN TIP OVER 

CO-VORMING.

“Je huis goed 
verluchten is 
belangrijk”

  Het is belangrijk om je huis goed 

te verluchten. Een tekort aan verse 

lucht kan zorgen voor CO-vorming in 

een verwarmingstoestel, vooral bij oude 

verwarminstoestellen. Koolstofmonoxide 

(CO) komt vrij bij een slechte verbranding 

van brandstoffen zoals gas, hout, mazout, 

kolen en petroleum. Het is een gas zonder 

reuk, zonder kleur en zonder smaak en 

moeilijk te detecteren. Zorg dus zeker 

voor voldoende aanvoer van zuurstof, 

van verse lucht in de ruimte waar een 

verwarmingstoestel staat, een correcte 

installatie en regelmatig onderhoud van 

toestellen en schoorstenen, in combinatie 

met een goede CO-detector. Je kan 

verluchten en energieverlies beperken door 

je ramen op een kiertje of in kantelstand 

zetten.

DE TIP  
VAN JEF

Wist jij al dat je op afspraak iedere vierde 

woensdag van de maand tussen 13u00 en 

16u00 je fiets kan laten graveren aan het 

wijkpolitiekantoor in Lummen? Maak een 

afspraak via www.politielrh.be en vergeet 

zeker niet je identiteitskaart mee te nemen.

MAAK EEN AFSPRAAK EN  
LAAT JE FIETS GRAVEREN
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WONEN

Goed nieuws! Fluvius nam een warmtefoto van Lummen Dat gebeurde 

uiteraard niet zomaar. Zo kennen we de isolatiegraad van alle daken 

van Lummen. Het dak is immers verantwoordelijk voor het meeste 

warmteverlies van je woning. Hoe roder het dak kleurt, hoe meer 

warmte je dak verliest. Dat betekent hogere energiekosten en het is 

bovendien slecht voor het milieu. 

Benieuwd? Ontdek hoe jouw dak scoort via  
www.limburg.be/warmtefoto!
Wil je meer informatie over de warmtefoto en hoe jij de score van jouw 

dak kunt verbeteren? Schrijf je dan gratis in voor een energiefitsessie 

”dakisolatie”! Je kunt ook een afspraak maken met het woon-

energieloket. De loketmedewerker bekijkt dan samen met jou de score 

van je dak en helpt je verder met al je vragen over wonen en energie. 

Deelnemen aan een energiefitsessie “dakisolatie” 
Fluvius en Dialoog ontwikkelden samen een avondsessie, waarin je alles 

te weten komt over de warmtefoto en dakisolatie. Voorkennis is niet 

nodig. We overstelpen je niet met moeilijke technische termen, maar 

spreken jouw taal. Ontdek aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe je 

de warmtefoto correct kunt interpreteren, en wat de voor-en nadelen zijn 

van verschillende materialen en technieken om je dak te isoleren. 

Surf naar www.limburg.be/warmtefoto, kies de datum die het 

beste voor jou past en schrijf je gratis in voor de energiefitsessie 

warmtefoto! 

Een afspraak maken met je 
woon-energieloket 
Wil je graag persoonlijke begeleiding en advies bij het bekijken 

van de warmtefoto? Maak dan een afspraak met ‘Wonen In West 

Limburg.’ Je kan iedere maandag van 14 tot 19 uur terecht in het 

woonenergieloket. Een afspraak maken doe je via link of telefonisch 

via 013 390 529. 

Je kan ook in Herk-de-Stad (elke dinsdag en donderdag van 9u tot 

12u) of in Halen (elke maandag van 14u tot 19u) terecht.

Openingsuren wooninfopunt Wonen in West-Limburg: enkel op afspraak
Maandag van 14u tot 19u
Woensdag van 9u tot 12u
013 390 529 of mail naar info@woneninwestlimburg.be

HOEVEEL WARMTE VERLIEZEN  
DE DAKEN IN LUMMEN?
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Fietspaden in Lummen

Bestaande fietspaden 
conform fietsvademecum

Bestaande fietspaden 
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Fietspaden momenteel 
in uitvoering

Geplande fietspaden 
tot 2025

© Werken in Lummen

OP VERSCHILLENDE PLEKKEN IN LUMMEN WORDT ER BIJ WEGENWERKEN STERK INGEZET OP 

VEILIGE FIETSPADEN. MAAR, WAT IS NU PRECIES EEN VEILIG FIETSPAD? HOE ZIET HET ER UIT? 

WE DUIKEN DIEPER IN OP DE VERSCHILLENDE SOORTEN FIETSPADEN EN NEMEN EEN KIJKJE 

NAAR DE FIETSPADEN LANGS DE MELDERTSEBAAN.

1/ Fietsvademecum van de Vlaamse Overheid
De fietspaden die in heel Vlaanderen worden aangelegd, moeten 

voldoen aan een aantal regels. Die regels zijn vastgesteld in het 

Fietsvademecum van de Vlaamse Overheid. Een vademecum is 

een document waarin technische informatie wordt verzameld. Het 

Fietsvademecum bundelt dus gegevens over fietspaden: hoe breed 

moeten fietspaden zijn, welke kleur heeft het fietspad, welke soorten 

fietspaden zijn er ... 

Dit uitgebreid document wordt dus gebruikt als er een nieuw 

fietspad wordt aangelegd. Ook in Lummen worden nieuwe fietspaden 

aangelegd volgens de laatste richtlijnen van het vademecum.

VEILIGE FIETSPADEN 
IN LUMMEN

2/Hoe ziet een goed fietspad eruit?
Een goed fietspad moet aan een aantal regels voldoen.

Hoe breed is een fietspad?

• Een nieuw, enkelrichtingsfietspad is 2 meter breed. 

Zo kunnen fietsers met bakfietsen of fietsen met 

aanhangwagens zich ook comfortabel en veilig verplaatsen.

• Een dubbelrichtingsfietspad is 3 meter breed. Zo kunnen 

fietsers elkaar veilig kruisen.

• Een fietssnelweg, zoals fietssnelweg F5 die Antwerpen met 

Hasselt verbindt, is dan weer 4 meter breed.

18



Liggen fietspaden afgescheiden van het autoverkeer?

• Sommige fietspaden liggen naast de rijweg (aanliggend), 

andere fietspaden liggen wat verder van de rijweg 

(vrijliggend).

• Als er ruimte naast de rijweg is, wordt er gekozen voor 

vrijliggende fietspaden. Als die ruimte er niet is, komen er 

aanliggende fietspaden. Om de veiligheid voor fietsers dan 

te verhogen, ligt het fietspad een halve meter van de rijbaan 

af. Tussen de rijbaan en het fietspad worden dan bijvoorbeeld 

klinkers of verharding aangelegd. 

Welke kleur heeft een fietspad?

• Nieuwe fietspaden worden aangelegd in donkerkleurig asfalt.

• Aan een kruispunt wordt het fietspad in rode asfalt 

aangelegd. Zo is het duidelijk voor fietsers én 

autobestuurders dat het fietspad het kruispunt kruist.  

In juli 2022 werden de regels van het Fietsvademecum 

aangepast zoals de vereiste breedte van het fietspad of 

de afstand tot de rijbaan. Op die manier wordt er rekening 

gehouden met nieuwe fietsen zoals bakfietsen en fietskarren. 

Om die redenen blijft gemeente Lummen de fietspaden onder 

handen nemen zodat deze allemaal conform zijn aan het 

nieuwe Fietsvademecum.

3/ Wat is het verschil met een fietsstraat en 
fietssnelweg?
Er bestaan verschillende soorten fietsverbindingen. Een 

fietspad is er daar een van. Daarnaast zijn er ook nog andere 

fietsverbindingen.

• Een fietsstraat is een straat waar auto’s en fietsers samen 

rijden. Maar, de auto is er ondergeschikt aan de fietser. 

Zo mogen autobestuurders fietsers niet inhalen en is de 

maximumsnelheid er 30 km/u. Een voorbeeld van een 

fietsstraat is de Dorpsstraat in het centrum van onze 

gemeente. 

• Een fietssnelweg, soms ook fietsostrade genoemd, laat 

fietsers toe om grote afstanden af te leggen op een 

comfortabele manier. Een voorbeeld van zo’n fietssnelweg 

is fietssnelweg F5, die Antwerpen met Hasselt verbindt. 

Deze fietssnelweg loopt ook een stuk door Lummen, via het 

jaagpad aan het Albertkanaal. 

4/ Fietsen langs de Meldertsebaan
In Lummen werken we aan een verkeersveilige gemeente. 

Samen met de stad Halen worden de fietspaden tussen de N2 

en de rotonde aan de Linkhoutstraat verbeterd. Met dit project 

worden nieuwe fietspaden in de Mosstraat en Vinnehoekstraat 
aangelegd conform het fietsvademecum.

In Geneiken wordt er gescheiden riolering aangelegd in 

de Geneikenstraat, in de Koekoekstraat, de Oudestraat, 

de Tuinstraat, de Geneikenstraat, de Sacramentstraat, de 

Lijsterstraat en de Dwarsstraat. Als de rioleringswerken achter 

de rug zijn, start de gemeente met de heraanleg van de straten 

en de inrichting van een veiligere schoolomgeving.

Voor het project Zonne- Oostereindestraat staat begin 2023 de 

aanleg van de wegenis op de planning. 

De herinrichting van dit deel van de weg tussen Meldert en 

Blanklaar start in het voorjaar van 2023. Volgens de huidige 

planning fiets je dan vanaf de zomer van 2024 over veilige en 

comfortabele fietspaden.

De stand van zaken van de Lummense wegenwerken kan je 
volgen op   www.lummen.be/wegenwerken. Wil je graag op de 
hoogte blijven van de laatste updates van een project? Schrijf 
je dan via de projectpagina in op de mailing.
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Waar wordt er in Lummen gewerkt?
In Lummen werken we aan een verkeersveilige gemeente. 

Samen met de stad Halen worden de fietspaden tussen de N2 

en de rotonde aan de Linkhoutstraat verbeterd. Met dit project 

worden nieuwe fietspaden in de Mosstraat en Vinnehoekstraat 

aangelegd conform het fietsvademecum. 

In Geneiken wordt er gescheiden riolering aangelegd in 

de Geneikenstraat, in de Koekoekstraat, de Oudestraat, 

de Tuinstraat, de Geneikenstraat, de Sacramentstraat, de 

Lijsterstraat en de Dwarsstraat. Als de rioleringswerken achter 

de rug zijn, start de gemeente met de heraanleg van de straten 

en de inrichting van een veiligere schoolomgeving. 

Voor het project Zonne- Oostereindestraat staat begin 

2023 de aanleg van de wegenis op het kruispunt Dokter 

Vanderhoeydonckstraat – Oostereindestraat – Dorpsstraat op 

de planning. 

De stand van zaken van de Lummense wegenwerken kan je 

volgen op www.lummen.be/wegenwerken. Wil je graag op 

de hoogte blijven van de laatste updates van een project? 

Schrijf je dan via de projectpagina in op de mailing.
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KLIMAAT

LUMMEN LOOPT OP 
WIELEKES!
Op Wielekes is een milieuvriendelijk 

fietsdeelsysteem, waarbij elk Lummens gezin, 

tegen een kleine jaarlijkse vergoeding, een 

kinderfiets kan lenen. Wordt de fiets te klein? 

Dan ruil je hem gewoon in voor een groter 

exemplaar. Zo werk je samen met Op Wielekes 

aan een duurzame kringloopeconomie én 

heeft je kind een kinderfiets op maat!

Het depot beschikt momenteel over tientallen 

fietsjes in verschillende maten. Bijkomende 

fietsjes zijn altijd welkom. Dus ruim die 

bergruimte op en geef ongebruikte fietsjes 

een nieuw leven! Doneer je een fiets? Dan 

krijg je een gratis jaarabonnement. Heb je een 

UiTpas? Dan kan je via Op Wielekes punten 

sparen!

Wanneer: Het fietsendepot is open elke eerste 

en derde zaterdag van de maand, tussen 10 

en 12 uur. Reserveer via https://calendly.com/

opwielekes-lummen  

Locatie: Pastoor Frederickxstraat 11, achter 

buitenschoolse kinderopvang ’t Sjamajeeke.

Meer informatie vind je op:  
https://www.lummen.be/wonen-en-
werken/klimaat-en-natuur/op-wielekes

BOMEN, EEN SCHAT VOOR MENS EN DIER
Bomen hebben een belangrijke aanwezigheid in onze gemeente. Ken jij de verschillende 

functies die bomen vervullen?  

 (icoontje voor)

 (icoontje voor)

 (icoontje voor)

 (icoontje voor)

Bomen kunnen de temperatuur  

2 tot 8 graden verlagen. 

Bomen nemen veel water op en 

zuiveren het. Het gevolg is dat er 

minder overstromingen zijn en het 

grondwater zuiverder is.

Bomen zijn filters voor fijnstof 

en luchtverontreiniging. 

Bomen kunnen tot 150 kg CO² per 

jaar opnemen, koolstof vastleggen 

en daardoor de klimaatverandering 

bestrijden.

In de natuur vertoeven verlaagt 

het stressniveau en de hartslag, 

de mentale en fysieke gezondheid 

gaat erop vooruit!

Bomen zijn een buffet voor dieren, 

maar kunnen ook noten, zaden en 

vruchten leveren voor mensen.
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KLEINE PROJECTEN, 
DUURZAAM RESULTAAT
Subsidie
Heb je een idee voor een vernieuwend project dat het milieu 

of klimaat verbetert? Dan kan je een beroep doen op de 

subsidie voor kleine duurzame projecten van de provincie 

Limburg. Niet alleen gemeenten, maar ook verenigingen, 

scholen en bedrijven komen in aanmerking. Terreinrealisaties 

en communicatieacties worden allebei betoelaagd. Zolang 

jouw idee inhoudelijk aanleunt bij het provinciale klimaat- en 

milieubeleid, maak je kans op financiële steun. Zo kregen 

verenigingen bijvoorbeeld subsidies voor de realisatie van 

een rondreizende tentoonstelling over de klimaatverandering, 

om voedselbossen aan te planten of voor het inrichten van 

boekenruilkastjes.

Online aanvragen
Interesse? Stuur vóór 1 maart jouw ingevuld 

aanvraagformulier naar milieuenklimaat@limburg.be.

Je vindt het formulier, samen met het subsidiereglement en 

alle bijkomende voorwaarden op de website van de provincie, 

www.limburg.be/subsidies 

Vragen? Neem contact op met Dorthy Daris, 
milieuenklimaat@limburg.be

MAAK GEBRUIK VAN DE 
ELEKTRISCHE DEELWAGENS

Wist je dat je vrij gebruik kan maken van onze elektrische 

deelwagens? De twee wagens, een Renault Kangoo en een 

Renault Zoë, staan permanent geparkeerd op het laadstation 

aan het Charles Wellensplein, midden in het centrum van de 

gemeente.

Om gebruik te kunnen maken van de doorloop je de volgende 

eenvoudige stappen:

• download de Movee Bussiness app

• meld je aan via de app

• reserveer online via de app

• betalen kan met een kredietkaart via de app

Je kan de Movee Bussiness app gratis downloaden in de Apple 

App Store of via jouw Android app aanbieder.

Wil je meer weten over de elektrische deelwagens?  
Neem dan eens een kijkje op:  
https://www.lummen.be/elektrischedeelwagens
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INFO

WORD JIJ ONZE NIEUWE 
COLLEGA?
Begin 2023 wordt de procedure opgestart om een 

werfreserve aan te leggen voor de werkplaatsen in 

Rekhoven waar heel wat collega’s de komende jaren 

met pensioen zullen gaan. We gaan daarbij onder 

meer op zoek naar groenarbeiders en medewerkers 

van de technische dienst.

Heb jij groene vingers, zijn klinkerwerken helemaal 

je ding, ben je trots als je materiaal voor een 

evenement hielp mee opzetten en/of loop je warm 

voor technische klussen: hou dan zeker onze 

website en Facebookpagina in de gaten of meld je 

alvast spontaan bij personeel@lummen.be, want wie 

weet word jij onze toekomstige collega.

Vraag  online 
je voorlopig rijbewijs aan.

Voor meer informatie, bezoek onze website  : 
https://mobilit.belgium.be

Of scan deze QR code : 

  
De applicatie  BelDrive zal beschikbaar zijn midden oktober 2022.

www.mobilit.belgium.beMOBILITÉ ET TRANSPORTS
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL

www.mobilit.belgium.beMOBILITEIT EN VERVOER
FEDERALE OVERHEIDSDIENST

VRAAG JE KORTINGSBON AAN 
VOOR DE STERILISATIE OF 
CASTRATIE VAN JE HUISKAT 
Wist jij al dat een kattin twee tot vier nestjes per jaar op de wereld 

kan zetten? Door je kat te laten steriliseren of castreren behoed je 

heel wat katjes van een noodlot als zwerfkat. Om dat te stimuleren 

doet gemeente Lummen mee aan de Valentijnsactie. Je ontvangt 

een kortingsbon van 15 euro voor je kater en één van 25 euro 

voor je kattin. De kortingsbonnen zijn nog geldig tot en met 15 

september bij alle Limburgse dierenartsen.

Meer info? Surf naar: https://www.lummen.be/node/3566 
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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 20 januari 2023. 
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

Wat zijn trage 
wegen?

Met wat kan je 
verbinden om 

gratis te surfen 
op het internet in 

Lummen-centrum? 

Op welk 
platform kan 

je terecht bij je 
zoektocht naar 
kinderopvang? 

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 
VIVIANE  BIESMANS

De oplossingen kan je terugvinden in deze Lummenaar!
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 1  Sinterklaas en zijn Pieten genoten van hun 
bezoek aan onze gemeente.

 2  Halloween vieren in de bib? Dat kan in 
Lummen allemaal! 

 3  De spanning tijdens het WK was te snijden in 
de Lum’Arena.

 4  De leerlingen van de Zonnebloem in Geneiken 
kregen een interessante uitleg over de dode 
hoeken van werkvoertuigen.

1

3

2

4

GEZIEN IN
LUMMEN

www.lummen.be


