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"Samen blijven we
positief en kijken we
optimistisch naar de
toekomst."

Beste Lummenaar
Begin december betekent traditioneel uitkijken naar de feestdagen
rond Kerst en Nieuwjaar. Ik gebruik het woordje traditioneel omdat
2020 allesbehalve een traditioneel jaar was. De eindejaarsfeesten
is een periode waarin gezellig samenzijn rond de feesttafel voorop
staat. Helaas zal het dit jaar anders moeten. Discipline in het
opvolgen van de maatregelen blijft belangrijk om te vermijden
dat we na de feestdagen met een derde golf te maken krijgen.
Toch wil ik een warme oproep doen om positief te kijken naar de
toekomst! Ook het gemeentebestuur wil waar het kan die positieve
blik mee ondersteunen via diverse initiatieven rond solidariteit,
warmte en samenhorigheid. Onze mascotte het Lumenneke
staat hiervoor symbool en wordt bij al deze initiatieven gebruikt.
Ook de Kerstverlichting werd dit jaar een stuk vroeger dan normaal
ontstoken: licht symboliseert immers warmte en dat is wat
we vandaag meer dan ooit nodig hebben. Optimistisch naar de

toekomst kijken blijft in deze donkere dagen de boodschap. Want
er zal ongetwijfeld licht zijn aan het einde van de tunnel, de vele
positieve berichten rond de ontwikkeling van doeltreffende vaccins
bewijzen dit. Ik wens u ondanks alles toch een warm en hoopvol
eindejaar en hoop samen met u op betere tijden in 2021.

COLOFON
De Lummenaar: het infoblad van de gemeente Lummen voor de inwoners van Lummen. Tweemaandelijkse verschijning.
Contactinfo: Dienst communicatie: Gemeenteplein 13 - 3560 Lummen - communicatie@lummen.be - 013 390 590
Verantwoordelijke uitgever: Luc Wouters - Gemeenteplein 13 - 3560 Lummen
Opmaak: Vanden Broele Productions
Druk: Drukkerij Symons
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,
elektronische drager of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
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Uw burgemeester
Luc Wouters

CORONAVIRUS
HET VOLGEN VAN DE BASISREGELS BLIJFT CRUCIAAL OM HET RISICO OP BESMETTING
BEHEERSBAAR TE HOUDEN. WE HEBBEN HIERIN SAMEN EEN BELANGRIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID. DAT DIT EEN INSPANNING VRAAGT VAN ONS ALLEMAAL IS
ONVERMIJDELIJK. SPRING NIET NONCHALANT OM MET DE REGELS EN ZORG GOED VOOR
JEZELF EN VOOR ELKAAR.

Geldig vanaf 23 november 2020

INFORMATIE OVER
HET CORONAVIRUS

Wanneer moet je je laten testen?
Wanneer moet je in quarantaine of isolatie?

Klachten:
Ben je een
hoogrisicocontact?
(Heb je nauw contact gehad
met iemand die positief
testte op COVID-19?)

•
•
•
•
•

HEB JE KLACHTEN?

NEE

•

verkoudheidsklachten
hoesten
benauwdheid
koorts
plots verlies van smaak en geur
(zonder neusverstopping)
vermoeidheid

JA
NEE

Contacteer je huisarts, laat een test
uitvoeren en ga in isolatie in afwachting
van je testresultaat.

JA

Ben je in een rode zone of risicogebied in het
buitenland geweest?
NEE

Vul het Passagier Lokalisatie
Formulier van FOD Buitenlandse
Zaken in binnen de 48 uur voor
je aankomst in België.

Is de test positief?
JA
JA

Je mag uit isolatie
indien je geen
klachten (meer) hebt.

Krijg je na het invullen van het
formulier een sms?
NEE

Geen test nodig.
Geen quarantaine
of isolatie nodig.

NEE

Je moet in isolatie blijven:
•

JA

Laat een test uitvoeren. Ga in quarantaine en
laat je 7 dagen na je laatste hoogrisicocontact
testen. Reken hiervoor vanaf de laatste dag dat
je contact had met een hoogrisicocontact*. Blijf
in quarantaine in afwachting van je resultaat.
NEGATIEF

Je huisgenoten en/of andere personen
met wie je nauw contact had moeten in
quarantaine gaan en zich laten testen na 7
dagen.
Je dokter zal met jou een contact-tracing
proces opstarten.
Indien je gebruik maakt van de Corona-app:
registreer het moment van besmetting.
Je krijgt dan een unieke code. Koppel
deze code aan je coronatest. Zo kan je je
testresultaat ook raadplegen via de app.

•
•

POSITIEF

Je mag gaan werken.

Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie?
Quarantaine

Isolatie

Als iemand met wie je nauw contact had, positief getest heeft op COVID-19 (= jij
bent een hoogrisicocontact), moet je in quarantaine. Die duurt minstens 7 dagen
na het laatste contact dat je had met de besmette persoon. Blijf de volgende 7
dagen ook nog waakzaam, ongeacht de resultaten van de test. Je kan besmet
zijn. Blijf thuis en ontvang geen bezoek. Je mag pas uit quarantaine wanneer
het resultaat van je test op dag 7 negatief is. Voor zorgpersoneel en orde- &
veiligheidspersoneel gelden uitzonderingen.

Je moet in isolatie bij een positieve COVID-19
test. Je isolatie duurt minimum 7 dagen,
van bij de start van je klachten. Je mag pas uit
isolatie gaan als je 3 dagen geen koorts meer
hebt en je klachten duidelijk verbeterd zijn. Je
wordt als “besmettelijk” beschouwd. Blijf de
volgende 7 dagen ook nog waakzaam.

Hou je altijd aan de 6 gouden regels!

Op de website www.info-coronavirus.be
is alle informatie makkelijk te vinden
en worden de ‘veel gestelde vragen’
doorlopend bijgewerkt. Ook het laatste
nieuws over de evolutie in ons land en
eventuele nieuwe maatregelen, 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

1.5M

Respecteer de
hygiëneregels

Doe je activieiten
liefst buiten

Denk aan kwestbare
mensen

Hou afstand
(1,5 m)

Beperk je nauwe
contacten

Volg de regels over
bijeenkomsten

(*)Je krijgt hiervoor de nodige informatie via het contact-tracing proces als je gegevens werden gedeeld door de persoon die positief testte.
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NIEUWE RUIMTE

OP WEG NAAR EEN
GROTERE, GROENERE EN SERENE
BEGRAAFPLAATS IN MELDERT
DE GEMEENTE LUMMEN WIL IN 2022 DE
BEGRAAFPLAATS IN MELDERT GRONDIG
VERNIEUWEN. DE BEGRAAFPLAATS WORDT
GROTER EN WIL EEN SERENE GEDENKPLAATS
ZIJN, MET EEN APARTE RUIMTE VOOR
KINDERGRAVEN, MEER GROEN EN MEER
COMFORT.
DE OPWAARDERING VERONDERSTELT WEL
DAT BEPAALDE GRAVEN VERPLAATST OF
VERWIJDERD ZULLEN WORDEN. OP DIE
MANIER KUNNEN WE ONZE BEGRAAFPLAATSEN
DUURZAAM ONDERHOUDEN EN BIEDEN WE
PERSPECTIEF OM OOK STRAKS NOG EEN
LAATSTE RUSTPLAATS DICHT BIJ HUIS TE
VINDEN.
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Een bezoek aan de begraafplaats in Meldert zal er vanaf 2022 helemaal
anders uitzien. De begraafplaats wordt groter en krijgt een andere indeling,
met de nodige aandacht voor meer groen en comfort.

TOEGANKELIJKHEID
Terwijl de ruimte op begraafplaatsen in veel steden en gemeenten steeds
kleiner wordt, breidt de begraafplaats in Meldert uit. Die extra ruimte biedt
perspectief om ook in de toekomst lokaal en dicht bij huis begraven te
worden.
Door de aankoop van het perceel op de hoek van de Nachtegaalstraat
enkele jaren geleden, kunnen we de begraafplaats ongeveer 10 are
groter maken. Aan de Nachtegaalstraat komt meteen ook de nieuwe
toegangspoort. Die grenst aan de nieuwe parking met een handvol
parkeerplaatsen, ook voor mindervaliden.
Bij het betreden van de begraafplaats kijk je straks uit op de gekende rode
beuk. Een wandelpad leidt vervolgens tot een nieuwe ceremonieruimte,
voorzien van zitbankjes en verlichting.

OPENBAAR ONDERZOEK
START IN JANUARI
SERENITEIT
Aangrenzend komt een volledig nieuwe ruimte voor de kindergraven,
mooier geordend en omgeven door groen. Alle bestaande
kindergraven zullen hier een nieuwe, vredige rustplek krijgen. We
voorzien ook ruimte voor de aanleg van een sterrenweide.
De bestaande urnenbegraafplaats wordt uitgebreid, zowel met
extra urnenplaatsen als met een strooi- of asverspreidingsweide.
De urnenmuur blijft behouden en wordt aangevuld met een extra
verdieping. Ook het bestaande kruis heeft in het nieuwe ontwerp zijn
plaats.

VERGROENING
De nieuwe begraafplaats wordt groener. We vervangen de bestaande
muur rondom de begraafplaats gedeeltelijk door een haag. De statige
boom ter hoogte van de huidige inkom zal wel verdwijnen. Deze
boom is doorheen de jaren immers gevaarlijk schuin gegroeid.

Vanaf 1 januari 2021 loopt er een openbaar onderzoek
waarbij nabestaanden een jaar de tijd krijgen om te
beslissen wat er met het graf zal gebeuren.
De gemeente wil die periode gebruiken om in alle rust en
sereniteit de nabestaanden persoonlijk te contacteren
en te informeren. De effectieve herinrichtingswerken
zullen daardoor ten vroegste in het voorjaar van 2022
starten.

WAT BETEKENT DIT VOOR
NABESTAANDEN?
Voor deze opwaardering zullen we bepaalde graven moeten
verplaatsen of verwijderen. Dit komt omdat de begraafplaats
een nieuwe indeling krijgt.
Kindergraven en graven met een concessie krijgen een nieuwe
plaats, elders op de begraafplaats.
Ook graven zonder concessie kunnen behouden en verplaatst
worden, als de nabestaanden een concessie nemen. Gebeurt
dat niet, dan zal de gemeente het graf ontruimen.

In de plaats daarvan voorzien we verspreid over de begraafplaats
meerdere bloesembomen, frisse beplanting en grasperken. Het
uitgangspunt bij de groenaanleg is dat de ruimte duurzaam en
makkelijk te onderhouden is.

GOED OM TE WETEN
Uitzonderlijk kunnen ook graven verwijderd worden die
buiten de omvang van de opwaardering vallen.

COMFORT

Dankzij die vrijwillige ontruiming creëren we samen
extra ruimte en behouden we het perspectief op een
begraafplaats dicht bij huis.

Tot slot willen we ook aandacht hebben voor het comfort van
de bezoeker. Zo komt er een nutslokaal met water- en sanitaire
voorzieningen, waaronder een toilet. Dat moet de praktische
bekommernissen van een bezoek wegnemen.
Voor de gemeentelijke onderhoudsdiensten komt er een opslag- en
compostruimte. Het nutslokaal wordt ingeplant ter hoogte van de
bestaande kapel van de Heilige Rochus, die dus behouden blijft en
mooi in het geheel zal worden geïntegreerd.

Meer info
secretariaat Lummen
013 390 420 - secretariaat@lummen.be
www.lummen.be/begraafplaatsmeldert
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LUMMEN FOR LIFE

LUMENNEKE FOR LIFE
CHALLENGE
DE LUMENNEKE FOR LIFE CHALLENGE
LOOPT SINDS 27 NOVEMBER.
ONDERTUSSEN HEBBEN AL HEEL
WAT LUMMENAREN DE WEG NAAR DE
FOTOKADERS GEVONDEN. MAAR ER
MOGEN GERUST NOG FOTO’S BIJ! NOG
TOT EN MET 24 DECEMBER KAN JE
DEELNEMEN EN FOTO’S INZENDEN.

Challenge
Het Lumenneke plaatste 10 social media
fotokaders op unieke plekjes in Lummen.
Ga tijdens je wandel-, loop- of fietstocht

op zoek naar deze kaders en maak er een
leuke foto met muts of buff van.
Bezorg je foto’s via lumenneke@lummen.be
of deel ze op sociale media met de hashtag
#LumennekeForLifeChallenge.

Muts of buff
Om de Lummenaren warm te maken voor
dit initiatief, krijgen alle deelnemers na
inschrijving een unieke muts of buff van
het Lumenneke.
De muts en buff zijn het symbool van deze
campagne en de opbrengst gaat naar de
volgende goede doelen: Medora Belgium,
Sint-Vincentius Lummen, Het Open Poortje,
Sint-Ferdinand Lummen en Avali.

Inschrijven
Je kan online registreren voor de challenge
via www.lummen.be/Lumennekeforlife.
Bij inschrijving kies je een (kinder)
muts of buff en kan je online betalen. De
deelnameprijs voor de Lumenneke for Life
Challenge bedraagt 10 euro. Je ontvangt
een ticket in je mailbox, waarmee je de
(kinder)muts of buff kan afhalen aan het
onthaal van het Administratief Centrum.
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Ben je niet vertrouwd met het online
gebeuren? Dan kan je ook gewoon een
(kinder)muts of buff aankopen aan het
onthaal van het Administratief Centrum en
ter plaatse betalen.

Extra challenge
Het Lumenneke daagt alle Lummenaren uit
om zoveel mogelijk foto’s te nemen, met
muts of buff aan de social mediakaders.
Wanneer er 2500 unieke foto’s worden
ingezonden, gaat er een extra gift van
€ 5000 naar onze goede doelen. Hou de
teller op de Facebookpagina zeker in de
gaten!
Meer info:
www.lummen.be/Lumennekeforlife
www.facebook.com/Lumenneke
lumenneke@lummen.be

IN THE PICTURE

LUMMEN, TOT UW DIENST
EÉN AANSPREEKPUNT VOOR AL JE VRAGEN
Voor de meeste dienstverlening in het Administratief Centrum
moet je vooraf een afspraak maken. Dat kan je heel makkelijk zelf
via de website, telefonisch of aan het onthaal in het Administratief
Centrum. Alle info vind je terug op www.lummen.be/totuwdienst.
Vind je op de website toch niet meteen terug op welke dienst je
moet zijn voor wat je nodig hebt? Dan kan je 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.
Wist je trouwens dat het onthaal ook open is op maandagavond
tot 20 uur en op zaterdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur? Alle
openingsuren vind je op de website. Op die momenten kan je
zonder afspraak aan het onthaal terecht 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

SLUITINGSDAGEN EINDEJAAR

ERFGOEDPROJECT
‘ONDER DE RADAR’
WO II liet heel wat sporen na in Limburg. Soms zichtbaar, vaak
verborgen. Op het online platform ‘Onder de Radar’ ontdek je
heel wat overblijfselen uit die periode. Duik mee onder de radar
en speur naar bunkers, loopgraven, vliegvelden, noodbruggen,
schuiloorden, …
Ken je zelf een relict of een overblijfsel uit WO II? Heb je een
origineel verhaal over dit relict? Prik het dan op één van de vele
luchtfoto’s op www.onderderadar.be en voeg vervolgens je eigen
verhaal, foto’s en filmpjes toe.

Onder de radar in Lummen: herdenkingsmonument
Op de digitale kaart van ‘Onder de Radar’ vind je onder meer het
herdenkingsmonument aan de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk
in Lummen-centrum. Het monument doorstond sinds 1951 weer
en wind en was aan een opknapbeurt toe.
Via het educatieve project ‘Jong Redt Oud’ hielpen de leerlingen
van het derde leerjaar uit basisschool De Wegwijzer vol overgave
met het opknappen van de gedenksteen en de onmiddellijke
omgeving.
Het opgeknapte oorlogsmonument is zeker en bezoekje waard!
In het voorjaar van 2021 zal de gedenksteen ook nog opnieuw
plechtig ingehuldigd worden in aanwezigheid van de harde werkers
van De Wegwijzer.

ALLE GEMEENTELIJKE DIENSTEN ZIJN GESLOTEN OP

donderdag 24 december 2020
•

vrijdag 25 december 2020

•

zaterdag 26 december 2020

•

donderdag 31 december 2020

•

vrijdag 1 januari 2021
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#BLIJFSPORTEN

LUMMEN BLIJFT IN
BEWEGING!
Fit-o-meter

HET CORONAVIRUS VERPLICHT ONS OM ZOVEEL MOGELIJK
THUIS TE BLIJVEN. SPORTVERENIGINGEN MOETEN HUN
LESSEN EN ACTIVITEITEN NOODGEDWONGEN STOPZETTEN.
DAT WIL GELUKKIG NIET ZEGGEN DAT WE NIET MEER KUNNEN
SPORTEN, INTEGENDEEL! BEWEGEN IS GOED VOOR JE
GEZONDHEID EN ZORGT VOOR EEN GOED AFWEERSYSTEEM.

Sportcomplex De Vijfsprong

Stel onbeperkt je eigen trainingspakket samen
met o.a. kracht- en lenigheidsoefeningen

Schulensmeer
Ontdek de loop- en wandelroutes. Tijdens het
watersportseizoen (van 1 mei tot 15 oktober) kan
je er kajakken, roeien, zeilen, suppen, enz.

CORONAVEILIG SPORTEN IN LUMMEN
We hebben in onze gemeente tal van mogelijkheden om
coronaveilig te sporten, individueel of met onze bubbel. We
zetten ze even op een rijtje:

Oriëntatieloopparcours
Sportcomplex De Vijfsprong

Geschikt voor kinderen
MEER INFO Haal het plannetje en de knipkaart gratis af bij de
sportdienst (op afspraak)

Finse piste
Sportcomplex De Vijfsprong

Verlichte piste van 1 km met
kleine ronde van 375 m
De sportdienst organiseert regelmatig ‘Start to run’lessenreeksen!
TIP
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MEER INFO

www.schulensmeer.be

Mountainbikenetwerk
Bewegwijzerde MTB-parcours met vier
verschillende omlopen van gemakkelijk tot zeer
moeilijk.
MEER INFO https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/
sporten-in-denatuur/mountainbikeroutes/ of koop de MTBroutekaart West-Limburg bij de sportdienst

Wandelen
Bewegwijzerde wandelingen
doorheen de natuur
MEER INFO https://www.lummen.be/sport-en-vrije-tijd/toerisme/
wandelen of koop een wandelkaart bij de UiTbalie van het GCOC
Oosterhof

VRAAG AAN...

Limburgs fietsroutenetwerk
Volg de blauwe bordjes langs de knooppunten van het
fietsroutenetwerk.
TIP Plan je fietstocht gemakkelijk zelf via
https://www.visitlimburg.be/nl/fietsrouteplanner.
Klik op de knooppunten waar je zeker langs wil fietsen en je ziet meteen
welke route je moet volgen en hoeveel kilometer je tocht bedraagt.

Romi Soors
SCHEPEN VAN SPORT

Waarom is het belangrijk om te
blijven sporten tijdens corona?

START TO SWIM 2021
(ONDER VOORBEHOUD VAN VERDERE
CORONAMAATREGELEN)
Zwemmen is goed voor je gezondheid, conditie en humeur, het
hele jaar door. Maar hoe begin je eraan? En nog belangrijker,
hoe hou je het vol?
Onder begeleiding van een zwemcoach krijg je tips en
oefeningen ter verbetering van je zwemtechniek (schoolslag
of borstcrawl) en wordt er met behulp van een schema aan
je conditie gewerkt. Zo zwem je in 10 weken tijd van 100 naar
1000 meter.
De eerste sessie start op maandag 1/2/2021 van 21.30 tot
22.30 uur. Je kan online inschrijven via http://reservaties.
lummen.be of ter plaatse op de sportdienst. De deelnameprijs
bedraagt 40 euro.
Meer info:: Sportdienst Lummen, Sportweg 8, 013 390 490,
sport@lummen.be

Het zijn geen makkelijke tijden voor de
Lummenaar. De tweede lockdown en de
verstrengde coronamaatregelen zetten ons
sociale leven helemaal op zijn kop. Heel wat
activiteiten waar we naar uitkeken, kunnen niet
doorgaan. We moeten onze contacten beperken en
bovendien is het buiten kouder en vroeger donker.
Daarom is het bekende gezegde ‘mens sana in
corpore sano’ of in het Nederlands ‘een gezonde
geest in een gezond lichaam’, de dag van vandaag
heel relevant.
Gelukkig kunnen we in deze periode wel nog
bewegen en sporten, mits we een aantal regels
respecteren. Het is ook belangrijk dat we dit
allemaal blijven doen, omdat het gezond is en je
lichaam in goede conditie houdt. Daarnaast heeft
sporten ook een groot effect op ons mentaal
welzijn. Als we bewegen, voelen we ons rustiger
en beter in ons vel.
Dus beste Lummenaren, als ik jullie een tip mag
geven: blijf sporten! Ga joggen, fietsen of trek
je wandelschoenen aan en ontdek de mooiste
plekjes van Lummen. Maar hou het wel steeds
coronaproof!
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4 personen of meer

3 rollen van 44 liter
(10 zakken per rol)

AFVAL
GROFVUIL LATEN OPHALEN?
DAT REGEL JE VANAF
1 JANUARI ONLINE!
HEB JE AFVAL DAT TE GROOT OF TE ZWAAR IS OM MEE TE GEVEN
MET DE REGULIERE HUISVUILOPHALING AAN HUIS? DAN KAN
JE DIT GROFVUIL NAAR HET RECYCLAGEPARK BRENGEN OF HET
AAN HUIS LATEN OPHALEN. VANAF 1 JANUARI 2021 KAN JE DE
OPHALING ONLINE AANVRAGEN ÉN BETALEN. JE HOEFT DUS
GEEN GROFVUILSTICKER MEER TE KOPEN EN OP JE GROFVUIL TE
KLEVEN VOORALEER JE HET BUITENZET.

Hoe vraag je een ophaling aan en hoe betaal je?
• Surf naar www.limburg.net/ophaling-aan-huis
• Log in met jouw ‘Mijn Limburg.net’-account
• Kijk je gegevens na. Vraag je een ophaling aan voor een ander
adres? Vul dan dat adres in.

REMINDER: AFHALEN
TEGOED HUISVUILZAKKEN
2020
Elk gezin heeft jaarlijks recht op een tegoed aan
huisvuilzakken. Het aantal hangt af van de gezinstoestand
op 1 januari 2020. Bij het ter perse gaan van dit
nummer blijkt 12 % van de Lummenaren zijn tegoed aan
huisvuilzakken voor 2020 nog niet te hebben afgehaald.
Hoor jij hierbij? Dan heb je nog tot en met woensdag
30 december 2020 de tijd om deze te komen afhalen aan het
onthaal van het Administratief Centrum. Daarna heb je geen
recht meer op vuilzakken van 2020.
Vergeet zeker niet je elektronische identiteitskaart mee te
brengen!

• Kies voor de afvalsoort grofvuil.
• Kies een datum.
• Controleer alle gegevens en betaal online.
• Na de betaling ontvang je een bevestiging per e-mail.

Hoeveel kost een ophaling aan huis?
Afhankelijk van de hoeveelheid grofvuil betaal je een vaste prijs:
• Tot 2 m3: 20 euro
• Tussen 2 m3 en 4 m3: 40 euro
Je moet dus op voorhand inschatten hoeveel grofvuil je
wil meegeven. Per ophaling kan je maximaal 4 m3 grofvuil
buitenzetten. Let wel, onze ophalers hebben te allen tijde
het laatste woord: zij schatten op de dag van de ophaling de
hoeveelheden in.
Indien je het afval zelf naar het recyclagepark brengt, betaal je
0,18 euro per kilo.

Hoe bied je grofvuil aan?
• Plaats het grofvuil duidelijk zichtbaar tegen de straatkant
na zonsondergang de avond voordien of vóór 06.00 uur ‘s
ochtends op de dag van de ophaling.
• Bied niet meer grofvuil aan dan je hebt aangevraagd.
• Een afzonderlijk voorwerp of een samengebonden bundel mag
niet meer wegen dan 70 kg en mag maximaal 2 m lang en 1 m
breed zijn.
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WAT KAN WEL

WAT KAN NIET

Groot, niet-herbruikbaar
speelgoed

Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten

Gipsplaten

Recycleerbare materialen
zoals pmd, glas, papier ...

Glaswol en isolatiemateriaal

Bouw- en sloopafval

Plastic buizen

Asbesthoudend materiaal

Matten en tapijten

Klein gevaarlijk afval
(verfresten en -potten,
frituurvet en -olie, ...)

Vloerbekleding

Spoorwegbielzen

Linoleum en vinyltapijt

Stookolietank
Afval van gemengde
samenstelling dat in de
huisvuilzak of -bak past

KORT
merci

woonassistenten

verpleegkundigen

administratief team Anders Mobiel Limburg
vrijwilligers

huishoudhulp dankjewel
bedankt technisch personeel dankjewel
poetshulp
assistenten
ergotherapeuten

maatschappelijk assistenten

merci personeelmerci kinderbegeleidsters
verzorgenden
sociale dienst

LUMMEN VOERT DE STRIJD
TEGEN SLUIKSTORTERS OP
MET INFRAROODCAMERA
DE PROBLEMATIEK ROND ZWERFVUIL EN SLUIKSTORTEN BLIJFT
EEN BRON VAN ERGERNIS VOOR HEEL WAT LUMMENAREN.
DANKZIJ HET GEBRUIK VAN MOBIELE CAMERA’S KONDEN AL
HEEL WAT OVERTREDERS WORDEN GEVAT. OM OOK TIJDENS
DE DONKERE WINTERMAANDEN EFFICIËNTE CONTROLES
MOGELIJK TE MAKEN, ZET DE GEMEENTE LUMMEN EEN
INFRAROODCAMERA IN.
Sinds 2018 worden in Lummen vier mobiele camera’s ingezet om
overtreders op heterdaad te betrappen. De mobiele camera’s zijn
actief op het hele grondgebied en kunnen op verschillende locaties
worden opgesteld. In 2018 en 2019 werden er respectievelijk 222
en 229 GAS-boetes uitgeschreven. In de periode van januari tot
september 2020 waren er dat al 208.
De strijd tegen sluikstorten is een absolute prioriteit voor het
gemeentebestuur. Ondanks de inspanningen om te sensibiliseren
en repressief op te treden, zien we helaas geen dalende trend
in de cijfers. Nu de dagen korter worden, gaat de gemeente
bijkomend gebruikmaken van een infraroodcamera. De pakkans
voor sluikstorters wordt dus gevoelig vergroot. Wie in de fout gaat,
ook wie bijvoorbeeld achteloos dingen uit zijn wagen gooit, mag
zich verwachten aan een geldboete.

Lummense Mooimakers
Naast overtreders zijn er in Lummen ook heel wat inwoners die
elke dag bijdragen aan een propere omgeving. Deze vrijwilligers,
die zich onder de naam ‘Mooimakers’ engageren om zwerfvuil op te
ruimen, werden onlangs nog in de bloemetjes gezet en ontvingen
een reflecterende bodywarmer. Door deelname aan projecten
zoals ‘Mooimakers’ wil de gemeente blijven sensibiliseren rond
sluikstorten en zwerfvuil.

Zwerfvuil melden?
Wie zwerfvuil opmerkt, kan dit melden bij de dienst Leefmilieu
van de gemeente Lummen op het nummer 013 390 590. Ben je
getuige van sluikstort, neem dan contact op met de wijkpolitie.

dankjewel vrijwilligers

thuiszorg
't Sjamajeeke
animatoren bedankt
Het Meerlehof
leefgroepassistenten
gezinszorg
zorgvoorlicht
zorgkundigen
zorghelden
kinesisten

EEN PLUIM AAN ONZE
ZORG- EN DIENSTVERLENERS
De coronacrisis was en is nog steeds een uitdagende periode,
voornamelijk voor hen die zorg bieden. Telkens moeten ze een
moeilijke evenwichtsoefening maken tussen veiligheid, goede
zorg en menselijkheid. Maar dankzij teamwork, flexibiliteit en hun
warme hart kan de dienstverlening van het woonzorgcentrum Het
Meerlehof, de buitenschoolse kinderopvang ’t Sjamajeeke en de
verschillende thuiszorgdiensten binnen onze gemeente op volle
toeren blijven draaien. Alle Lummense zorghelden verdienen dan
ook absoluut een dikke pluim en een welgemeend dankjewel!

IN LUMMEN
UITZONDERLIJK GEEN
‘UIT IN LUMMEN’ IN DE LUMMENAAR
Normaal gezien vind je middenin je vertrouwde Lummenaar
een viertal pagina’s ‘UIT in Lummen’ terug. De huidige
verstrengde maatregelen tegen een verdere verspreiding van
het coronavirus zorgt er jammer genoeg voor dat de meeste
van de activiteiten die je normaal gezien op deze pagina’s
terugvindt, even niet meer kunnen. Ook vooruitkijken naar wat
hopelijk terug kan in januari en februari is op dit moment erg
moeilijk. Uitzonderlijk dus geen ‘UIT in Lummen’ deze keer.
Gelieve je activiteiten voor de maanden maart en april 2021
door te geven in de UiTdatabank tegen 15 januari 2021 voor
opname in de volgende editie van de Lummenaar.
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POLITIE EN BRANDWEER

POLITIE LRH START MET
DIGITALE NIEUWSBRIEF
IK KNAL ZONDER VUURWERK
We vieren het eindejaar dit jaar met het eigen gezin. De wil om er
iets ‘feestelijks’ van te maken, door bijvoorbeeld vuurwerk af te
steken, zal groot zijn.
Daarom roept de brandweer via een preventiecampagne extra hard
op om te knallen (lees: te feesten) zónder vuurwerk. En ook al
hebben ze heel wat redenen om dat te vragen, ze zullen hier toch
niet uitgebreid herhalen dat vuurwerk verboden, levensgevaarlijk,
brandgevaarlijk, superongezond, duur en belastend voor dieren
en hulpdiensten is. Na alle beperkingen die corona in 2020 met
zich meebracht, heb je immers genoeg goedbedoelde vingertjes
gezien.
Knal je mee zonder vuurwerk? Post dan zeker de hashtag
#ikknalzondervuurwerk bij je feestelijke selfies op sociale media
of gebruik het profielkader.
Wij wensen je alvast een veilige, gezonde en feestelijke
oudejaarsnacht toe!
Meer info: www.ikknalzondervuurwerk.be en op de
gelijknamige sociale mediakanalen
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De politie Limburg Regio Hoofdstad gaat in de toekomst nog meer
inzetten op online én milieuvriendelijke communicatie. Daarom
starten ze vanaf 2021 met een digitale nieuwsbrief. Wanneer
je je inschrijft op deze nieuwsbrief ontvang je elke maand een
e-mail met de laatste nieuwtjes uit de politiezone, resultaten en
aankondigingen van controles, etc.
Wil jij deze nieuwsbrief graag ontvangen? Registreer je dan
snel en eenvoudig op de website www.politielrh.be.

NIEUWE E-MAILADRESSEN
VOOR POLITIEZONE LRH
Alle diensten van de politie Limburg Regio Hoofdstad
gebruiken vanaf 1 januari een nieuw e-mailadres, dat
eindigt op @police.belgium.eu. De wijkpolitie van Lummen
kan je voortaan dus bereiken via pz.lrh.wijk.lummen@
police.belgium.eu.
Op zoek naar een specifieke dienst? Op de website
www.politielrh.be vind je een overzicht van de
e-mailadressen van de belangrijkste diensten terug.

KORT
WILSVERKLARING
EUTHANASIE VOORTAAN
ONBEPERKT GELDIG
Sinds 2 april 2020 zijn euthanasieverklaringen onbeperkt
geldig. Let wel: verklaringen die vóór die datum werden
geregistreerd, moet je na 5 jaar nog eens hernieuwen. Na
deze hernieuwing zijn ze ook onbeperkt geldig.
Meer informatie over de wilsverklaring inzake euthanasie
kan je vinden op https://leif.be/voorafgaandezorgplanning/wilsverklaring-euthanasie/

GRATIS DIGITAAL
REGISTRATIEPLATFORM
In het kader van contacttracing is het voor verenigingen en
sommige handelaars verplicht om aanwezigheden te registreren. De
gemeente stelt hiervoor gratis een digitaal platform ter beschikking
aan de Lummense verenigingen en handelaars. Zelf maakt het
gemeentebestuur al gebruik van dit contactregistratieplatform in
verschillende gemeentelijke gebouwen.

Wil je je als vereniging of handelaar registreren?
1. Scan deze code.
2. Vul alle gevraagde gegevens in.
3. Je ontvangt de QR-code in je
mailbox.
4. Print de QR-code en hang deze
(samen met wat uitleg) op een
goed zichtbare plaats
5. Bezoekers en deelnemers scannen deze QR-code
eenvoudig met hun smartphone en vullen de gevraagde
contactgegevens in.

Privacy
De gegevens van de bezoekers of deelnemers worden veilig
op een afgeschermde database bewaard en na 14 dagen
automatisch verwijderd. Enkel de interne veiligheidsdiensten
van het gemeentebestuur Lummen hebben toegang tot de
bewaarde gegevens. Ze worden enkel geraadpleegd in functie van
contacttracing.

CHILD FOCUS LANCEERT APP
OM VERMISTE KINDEREN
SNELLER TERUG TE VINDEN
Elk jaar worden er bij Child Focus gemiddeld 2000 kinderen als
vermist opgegeven. De eerste uren na de verdwijning zijn cruciaal
om ze terug te vinden. Ter gelegenheid van de Internationale
Dag van de Vermiste Personen, lanceerde Child Focus daarom
de ‘ChildRescue’-app. Met deze app ontvang je een melding op je
smartphone, wanneer er een kind vermist is in jouw buurt. Je kan
ook heel snel en makkelijk een getuigenis of informatie over het
vermiste kind overmaken.
Maak het verschil en download de gratis app via
www.childfocus.be.
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WEGENWERKEN
WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET REILEN EN ZEILEN
IN ONZE GEMEENTE? WE GEVEN JE GRAAG EEN UPDATE
VAN DE PLAATSELIJKE WEGENWERKEN.

FIETSPADENPROJECT
MELDERTSEBAAN

BRUG OVER
HET ALBERTKANAAL

Zoals gepland zal de eerste fase, vanaf de Dikke Eikstraat tot en
met het kruispunt van de Meldertsebaan met de Pastorijstraat en
de Zelemsebaan, begin 2021 opnieuw in beide richtingen worden
opengesteld. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal de
toplaag eventueel nog moeten worden aangelegd. Dit zal echter ’s
nachts gebeuren om de hinder tot een minimum te beperken. Dit
betekent dat het centrum van Meldert opnieuw ontsloten is van en
naar Lummen. De nieuwe veilige fietspaden kunnen in deze fase
reeds in gebruik worden genomen.

De werken aan de brug in Genenbos verlopen volgens planning.
In het weekend van 14 november werd de nieuwe brug ingevaren.
Nadien werd, zowel op de linker- als de rechteroever, gestart met
de aansluiting van de zijstraten op de Genenbosstraat.

Ook de nieuwe ledverlichting werd in het eerste deel reeds geplaatst
en de nutsmaatschappijen kunnen hun werken stilaan afronden.
Intussen heeft de aannemer zijn werkzaamheden verplaatst naar
de tweede fase. Tussen de Pastorijstraat en de Geeneindestraat
legt men de nieuwe riolering aan, gevolgd door de overkoppeling
van de huisaansluitingen. Eenmaal de rioleringswerken voorbij de
Geeneindestraat starten zal ook daar het eenrichtingsverkeer van
toepassing worden, zodat het doorgaand verkeer en de lijnbussen
komende van Blanklaar niet meer via de Hertenrodestraat kunnen
passeren.
Volgens de huidige planning en onder voorbehoud van een strenge
winter zal het einde van de werken in de zomer van 2021 in zicht
komen.
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Een rotonde zal ervoor zorgen dat het vrachtverkeer van het
industrieterrein Lummen-Gestel veilig kan aansluiten op de
Genenbosstraat.
De komende weken zal de nieuwe brug al opengesteld worden voor
fietsers en voetgangers, om uiteindelijk eind maart alle verkeer
toe te laten.
Ook het jaagpad onder de brug van de E314 werd intussen
opnieuw geopend zodat je er weer over de volledige oever van het
kanaal kan fietsen.

FIETSPADEN LANGS
DE BLANKLAARSTRAAT
SCHOOLOMGEVING EN
BUSKNOOPPUNT PASTOOR
FREDERICKXSTRAAT
Op 9 november werd het nieuwe busstation in gebruik genomen.
Om coronaredenen was er geen feestelijke opening, maar
toch werd hier de nodige aandacht aan geschonken met de
verwelkoming van de eerste bussen.
Met de plaatsing van een ruime luifel, een bijhorende
fietsenstalling en de aanplanting van bomen en groenperken
kunnen we spreken van een mooi, veilig en functioneel geheel.
Tegelijk met het busknooppunt werd een oplossing geboden om
de schoolomgeving en het kruispunt met de Ringlaan veilig aan te
leggen en werd de straat van een gescheiden riolering voorzien.
Om dit alles te realiseren werd een samenwerking opgezet met De
Lijn, Fluvius en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).
De Lijn nam daarbij zowel de aankoop van bijna 1400 m² grond als
de kosten van het busknooppunt voor een bedrag van 190.000
euro ten laste. Met een bijdrage van ruim 500.000 euro van
Fluvius en 290.000 euro van AWV bleef er nog 480.000 euro te
financieren door de gemeente. De totale kostprijs van het project
bedraagt ongeveer 1.460.000 euro.
Op het nieuwe busknooppunt kunnen maximaal acht bussen
tegelijk verzamelen. Ruime toegankelijke perrons zorgen ervoor
dat je vlot en veilig kan overstappen tussen de verschillende
lijnen. Ook na de invoering van het nieuwe vervoersplan in 2022
zullen er om het uur vanuit verschillende richtingen aanvullende
lijnen verzamelen op het knooppunt. In de spitsuren zullen ook
de functionele lijnen hier aansluiten, zodat de capaciteit van deze
nieuwe infrastructuur ten volle wordt benut.
Tijdens de werken was het voor de aannemer geen sinecure om de
toegankelijkheid binnen deze werkzone te garanderen. Gelukkig
konden we rekenen op een goede samenwerking met de school en
het begrip en geduld van de inwoners van deze straat.

Het fietspadendossier Blanklaarstraat zal de komende weken
starten. De inwoners kregen reeds een uitnodiging voor een digitale
infovergadering, waarop de aannemer zijn planning en fasering
toelicht. De nutsmaatschappijen zullen starten in de Blanklaarstraat
om hun leidingen te verplaatsen. De hoofdaannemer kan intussen
de riolering aanleggen in de Baanhuisstraat om vervolgens ook in de
Blanklaarstraat te starten.
Tijdens de werken zal de Blanklaarstraat in beide richtingen
worden afgesloten. Voor het doorgaand verkeer is er een omleiding
voorzien via Schaffen. Ook de lijnbussen kunnen hier niet meer
passeren. De vaste verbinding tussen Lummen en Tessenderlo
zal via de snelweg gebeuren. Het centrum van Meldert zal wel
nog bediend blijven met functionele bussen, afgestemd op het
schoolvervoer.
Ook de Violetstraat zal na de aanleg van een nieuwe riolering
worden vernieuwd.

RIOLERINGSWERKEN
IN GENENBOS EN MOLEM
De werken in de Schutterstraat en de Waterstraat zijn goed
opgeschoten. Met de aanleg van de onderlaag asfalt is de grootste
hinder voor de bewoners hier voorbij.
De rioolploeg is nu gestart in de Eendrachtstraat, Bosheidestraat
en Veldstraat. Terwijl hier de komende weken de nieuwe weg
wordt aangelegd, zullen de rioleringswerken van start gaan
in de Huisveldenstraat, Nieuwstraat, Sint-Rochusstraat en
Hazenbergstraat.
De aanleg van de schoolomgeving werd even uitgesteld.
Mits de aanvankelijke plannen wat aan te passen kon er een
subsidiedossier worden ingediend en komt dit bovendien ten
goede aan de veiligheid. Met kleinschalige elementen, aangepast
straatmeubilair, nieuwe verlichting en meerkleurige beugels zal het
voor iedere autobestuurder duidelijk zijn dat hij een schoolomgeving
nadert.
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KORT

MELDPUNT VOOR
PROBLEMATISCHE SITUATIES
OP VLAK VAN WONEN
Al verscheidene jaren zet Wonen in West-Limburg in op het
creëren en behouden van een aangename woon- en leefomgeving.
Woningkwaliteitsproblemen, leegstand en verwaarlozing worden
aangepakt, met als doel het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle
woningen te verhogen en de leefbaarheid van buurten te verbeteren.
Nieuw vanaf januari 2021 is dat Wonen in West-Limburg fungeert
als meldpunt voor problematische situaties op vlak van wonen.
Vermoed je bijvoorbeeld dat je tijdens je zoektocht naar een woning
gediscrimineerd werd op basis van je origine, leeftijd, seksuele
geaardheid, burgerlijke staat, vermogen, …? Dan kan je dit melden
bij Wonen in West-Limburg. Je vindt er een luisterend oor en hulp bij
het aanmaken van een melding bij Unia, de onafhankelijke openbare
instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.
Je kan online een afspraak maken via de gemeentelijke website of
telefonisch.

HEB JE RECHT OP
EEN CONSUMPTIEBON?
De Vlaamse regering stelt consumptiebudget ter beschikking van
steden en gemeenten om uit te keren aan kwetsbare mensen die
extra getroffen worden door de coronacrisis. De gemeente Lummen
keert deze subsidie uit in de vorm van de Lummense geschenkbon,
te besteden bij de lokale handelaars. Op die manier verhogen we de
koopkracht van zij die er het meest nood aan hebben.

Voor wie?
• Gezinnen of personen met recht op een verhoogde tegemoet
koming (je klevertje van de mutualiteit eindigt op een 1)
• Gezinnen of personen waarvan het jaarlijks bruto belastbaar
inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan 19.566,25
euro, verhoogd met 3622,24 euro per persoon ten laste.
• Gezinnen of personen in collectieve schuldenregeling of
schuldbemiddeling waarvan het inkomen van het huishouden
lager of gelijk is aan 19.566,25 euro, verhoogd met 3622,24 euro
per persoon ten laste.
Bijkomende voorwaarden zijn dat je maar één woning mag bezitten,
het totale niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van deze woning
maximaal 745 euro mag zijn (bescheiden woning) en dat je niet in
een woonzorgcentrum mag verblijven.
Wie aan deze voorwaarden voldoet, heeft recht op een consumptie
bon van 50 euro per gezin, verhoogd met 20 euro per kind ten laste.

Hoe aanvragen?
Je dient je aanvraag in tussen 1 januari 2021 en 28 februari 2021.
Om deze aanvraag in te dienen, maak je een afspraak bij de sociale
dienst van de gemeente op het nummer 013 390 590. Je brengt je
identiteitskaart en pincode mee naar de afspraak.
Meer info: sociale dienst, 013 390 590
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Openingsuren wooninfopunt
• maandag: 15 - 20 u.
• woensdag: 9 - 12 u.
Meer info: Wonen in West-Limburg, 013 390 529,
info@woneninwestlimburg.be

HERNUMMERING
THIEWINKELSTRAAT
VANAF 1 FEBRUARI 2021
In de afgelopen decennia werden schaars bebouwde straten
geleidelijk volgebouwd. Vaak gebeurde dit op percelen waaraan
geen huisnummer werd toegekend. In veel straten hebben
meerdere huizen daarom hetzelfde huisnummer, aangevuld
met letters, of komen even en oneven huisnummers aan
één straatzijde voor. Een typisch voorbeeld daarvan is de
Thiewinkelstraat.
Om de openbare veiligheid van de bewoners te verbeteren en
om hun postzekerheid te verhogen, krijgen alle percelen – ook
de nog onbebouwde – van de Thiewinkelstraat binnenkort een
uniek huisnummer. De gemeente wil met de hernummering
van de volledige straat de verwarring en onduidelijkheid
wegwerken bij zowel bewoners, postbedelers als hulpverleners.
Het gemeentebestuur beseft dat deze immense verandering
het nodige papierwerk meebrengt voor de betrokken inwoners.
In het belang van de openbare veiligheid en de juiste inzet van
de hulpdiensten is deze hernummering echter noodzakelijk.
Alle bewoners worden individueel op de hoogte gebracht van
hun nieuwe huisnummer en de procedure.

MENSEN VOELEN ZICH
THUIS IN LUMMEN
EIND VORIG JAAR WERD HET
MEERJARENPLAN VOOR DE KOMENDE
ZES JAAR 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: MENSEN
VOELEN ZICH THUIS IN LUMMEN.
We zijn best trots op onze gemeente en
willen dan ook dat alle Lummenaren zich
thuis voelen in hun gemeente. Dat begint bij
het zich thuis voelen in hun eigen woning
met een voldoende divers en kwalitatief
woonaanbod. Maar ook een propere, groene
en duurzame gemeente zorgt ervoor dat
Lummenaren zich thuis voelen in Lummen.

Samen het klimaat op de stip
leggen en streven naar een
duurzaam Lummen
• modernisering gemeentelijk wagen- en
machinepark
• duurzame openbare ruimte en
gemeentelijk patrimonium en organisatie
• beheer, bescherming en behoud groene
karakter van Lummen
• diverse duurzame initiatieven

Naar een proper Lummen waarin
de vervuiler betaalt
• verhoging rioleringsgraad en gescheiden
rioleringsstelsel
• strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil
• onderhoud en opwaardering van
begraafplaatsen

Het verzekeren van een divers en
kwalitatief woonaanbod voor elke
Lummenaar
• streven naar de realisatie van
bijkomende sociale huur- en
koopwoningen met externe partners
• ontwikkelen van woongebieden

• intergemeentelijk samenwerkings
verband ‘Wonen in West-Limburg’ als
centraal informatiepunt

IN 6 SPEERPUNTEN NAAR
EEN #AMBITIEUSLUMMEN
• LUMMEN IS EEN DYNAMISCHE
GEMEENTE
• MENSEN VOELEN ZICH THUIS IN
LUMMEN
• LUMMEN IS VLOT EN VEILIG
• LUMMEN IS EEN WARME EN
ZORGZAME SAMENLEVING
• LUMMEN STAAT VOOR
ONTMOETEN EN BELEVEN
• LUMMEN IS EEN KLANTGERICHTE
EN EFFICIËNTE ORGANISATIE

Je kan het volledige
meerjarenplan vinden
op

www.lummen.be/
ambitieuslummen
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EN NOG

OP ZOEK NAAR
KAMPIOENEN EN MEER!

OP WIELEKES
ZOEKT VRIJWILLIGERS
Het kinderfietsdeelsysteem Op Wielekes start in het voorjaar
van 2021 met een depot in het centrum van Lummen. Voor het
beheer van deze lokale ‘bibliotheek van kinderfietsen’ zijn we nog
op zoek naar vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen aan dit
milieuvriendelijke initiatief. Heb je interesse? Stuur dan een mailtje
naar lummen@opwielekes.be en laat weten op welke manier je je
nuttig wil maken (onthaal, administratie, herstellingen…). Eind
januari wordt er een infomoment gehouden voor geïnteresseerde
vrijwilligers. Verdere info hieromtrent sturen we je dan per mail door.
Meer info:
Verkeersdienst, 013 390 563, lummen@opwielekes.be

Op vrijdag 29 januari 2021 organiseren de sportdienst en
de sportraad de jaarlijkse kampioenenviering. Hoewel veel
sportcompetities door de coronacrisis niet afgewerkt zijn, houden
we er ons aan om alle sportkampioenen en sportievelingen in
de bloemetjes te zetten. We willen zelfs iets extra’s doen voor
sportclubs die creatief zijn blijven sporten.

Kampioenen
Alle ploegen en individuele sporters die in 2020 een kampioens
titel hebben behaald, komen in aanmerking. Heb jij of jouw ploeg
een titel behaald? Stel je dan kandidaat bij de sportdienst.

Sporttrofeeën
Er wordt een trofee uitgereikt voor g-sporter van het jaar,
sportverdienste, sportman en sportvrouw van het jaar,
beloftevolle jongere en sportploeg van het jaar. Ken jij iemand met
een unieke sportieve prestatie die in aanmerking komt voor een
trofee? Bezorg je nominatie dan aan de sportdienst.

#blijfsporten (nieuw!)
Blijven sporten tijdens de coronacrisis was niet vanzelfsprekend,
maar toch zijn veel sportievelingen en sportclubs hier op een
creatieve manier in geslaagd.
Heb jij als individuele sporter jezelf overtroffen tijdens de
coronacrisis? Ken je iemand die in deze periode een unieke
sportieve prestatie geleverd heeft? Stel jezelf of hem/haar dan
kandidaat want ook individuele sporters maken kans om verkozen
te worden als ambassadeur #blijfsporten.
Heeft jouw ploeg of club alternatieve trainingen, digitale
oefeningen, creatieve challenges of iets anders coronaproof
aangeboden? Laat het ons weten, want ook sportclubs met
dergelijke creatieve inzet willen we graag belonen!
Gelieve alle gevraagde gegevens vóór 1 januari 2021 te bezorgen
aan de sportdienst.
Meer info en invulformulieren: Sportdienst, 013 390 490,
sport@lummen.be, www.lummen.be
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LUMMEN TOVERT EEN
LACH OP JOUW GEZICHT
Ben jij het beu om thuis te zitten? Mis je de kleine
geluksmomentjes van voor de lockdown? Dan heeft GCOC
Oosterhof mooie vooruitzichten voor jou! In het voorjaar
van 2021 nodigen wij je namelijk uit om te komen genieten
van comedy, theater en magie. Zing samen met je kinderen
mee met Kaatje, lach je zorgen weg met Jens Dendoncker
en ontsnap aan de realiteit met goochelaar Nicholas. Hou
alvast volgende data vrij in je agenda:
• 6 februari: ‘Kaatjes grote iedereen-kan-iets-show’
(middagvoorstelling)
• 25 februari: ‘Voor Dendoncker thuis’ van Jens
Dendoncker (avondvoorstelling)
• 22 april: ‘In alle eerlijkheid’ van Nicholas
(avondvoorstelling)
Meer info over de ticketverkoop, die midden december van
start gaat, volgt online. De voorstellingen zullen uiteraard
enkel plaatsvinden indien de COVID-19-maatregelen dit
toelaten.

WEDSTRIJD
LOS DE VRAGEN OP EN WIN EEN LUMMENSE GESCHENKBON T.W.V. 25 EURO!
De oplossingen kan je terugvinden in deze Lummenaar!

PROFICIAT

aan de winna
ar
van de vorige
editie

LES CARIS

Wat is het aantal
foto’s dat het
Lummeneke
moet verzamelen
voor de extra
Challenge?

Is het onthaal van
het Administratief
Centrum ook open
op zaterdag?

Tot welke
datum kan je
je tegoed aan
huisvuilzakken
nog ophalen?

VRAAG 1

VRAAG 2

VRAAG 3

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 15 januari 2021.
De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht.

✃

MELDINGSKAART
MELDINGEN MET
BETREKKING TOT:
■ verlichting

Naam:
Adres:

■ voetpaden/fietsen

Telefoonnummer:

■ wegdek

E-mailadres:

■ signalisatie zoals
zebrapaden,
verkeersborden, ...
■ plantsoenen/bermen
■ verkeer

Waar doet het probleem zich voor?

Bijkomende informatie:

■ riolering/grachten
■ andere

Je kan je melding ook via de website www.lummen.be (‘iets te melden’) insturen
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GEZIEN IN
LUMMEN
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Samen
een plek
creëren waar
het nog leuker
wonen is!
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www.lummen.be
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55-plussers genoten coronaproof van de jaarlijkse
Sporteldag.
Sinterklaas begroet alle brave kinderen vanuit de kiosk
op het Gemeenteplein.
De deelnemers van Start to MTB gingen naar huis met
heel wat tips.
De Lumenneke for Life Challenge zorgde voor heel wat
leuke foto’s!
De leerlingen van het derde leerjaar van Basisschool
de Wegwijzer geven het herdenkingsmonument aan de
Onze-Lieve-Vrouwkerk een grondige poetsbeurt.

