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VOOR
WOORD
“Nu het vaccineren
gestart is, zijn er
betere tijden op komst”

Beste Lummenaar
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, is het duidelijk waar de
verschillende vaccinatiecentra in ons land zullen opgericht worden.
Voor onze regio zal dat in Heusden-Zolder zijn. Ander hoopvol
nieuws is het feit dat alles in het werk gesteld wordt om zo snel en
efficient mogelijk de bevolking te vaccineren.
Duizenden vrijwilligers hebben zich al kandidaat gesteld om te
helpen in de vaccinatiecentra en dan gaat het niet alleen over
medische zorgverleners maar ook over vrijwilligers die helpen
met administratieve of logistieke taken. Ik wil hen via deze weg
uitdrukkelijk en van harte bedanken! Ondanks al deze hoopvolle
berichten, blijft waakzaamheid geboden, zeker nu er mutanten
van het virus in ons land circuleren. Door snel en accuraat te
reageren op deze nieuwe situatie hebben we een mogelijke

uitbraak in Lummen kunnen vermijden: zo werd onder meer de
BKO in Lummen centrum gesloten en werden er onmiddellijk
strenge quarantainemaatregelen opgelegd. Ook het mogelijk
besmettingsgevaar werd via contact tracing nauwgezet opgevolgd.
Het blijft vandaag dus meer dan ooit superbelangrijk om alle
essentiële veiligheidsmaatregelen te volgen om het virus zo weinig
mogelijk kans te geven. Ik ben ervan overtuigd dat er ondanks alles
spoedig betere tijden zullen aanbreken. Tot het zover is volg ik,
samen met u allen, de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen die in
het dagelijkse leven van kracht zijn.

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

CORONA

LAAT JE VACCINEREN
VACCINATIE IS ONZE BELANGRIJKSTE TROEF OM DE COVID-19-PANDEMIE
ACHTER ONS TE LATEN. OM TERUG GEWOON MET VRIENDEN JE VERJAAR
DAG TE VIEREN, JE (GROOT)OUDERS TE KNUFFELEN, OP CAFÉ OF
RESTAURANT TE GAAN, OF NAAR EEN CONCERT OF HET VOETBALSTADION.
VACCINATIE KAN VOORKOMEN DAT JE ERNSTIG ZIEK WORDT EN LEVENS
REDDEN. HET IS DUS HEEL BELANGRIJK OM JE TE LATEN INENTEN. NIET
ALLEEN VOOR JEZELF, MAAR OOK VOOR ELKAAR. ZODAT WE STUKJE BIJ
BEETJE WEER ONS OUDE LEVEN KUNNEN OPPIKKEN.

DOE HET VOOR...
JEZELF, ELKAAR, JE
(KWETSBARE) GELIEFDEN
OF PATIËNTEN, ONZE
ZORGVERLENERS

IN 4 STAPPEN NAAR HET
VERLOSSENDE PRIKJE
1.

Onthaal > Een onthaalmedewerker checkt je
gegevens.

2.

Registratie > Een verpleegkundige geeft je info
over het vaccin, registreert je en jullie maken een
afspraak voor de tweede inenting.

3.

Vaccinatie > Een verpleegkundige vaccineert je.

4.

Opvolging > Je mag een kwartiertje rusten onder
toezicht van een arts die opvolgt of er eventuele
bijwerkingen zijn.

HOE VERLOOPT HET VACCINEREN?
De vaccinatie tegen corona is gestart. Iedereen kan zich de komende
maanden gratis laten vaccineren. Wanneer het zover is, krijg je een
uitnodiging. De timing hangt af van de tijdige levering van voldoende
vaccins en een vlotte vaccinatie in de vaccinatiecentra verspreid over heel
Vlaanderen.

VACCINATIE IN HET VACCINATIECENTRUM
Lummenaren kunnen zich laten vaccineren in Watt17 in Heusden-Zolder
(Koeltorenlaan 9). Watt17 is centraal gelegen, biedt voldoende parkeer
plaats en heeft voldoende ruimte om vaccins toe te dienen. Het vaccinatie
centrum is vlot bereikbaar en is geschikt voor rolstoelgebruikers.

Je bent veilig gevaccineerd!

VRIJWILLIGERS
GEZOCHT
Voor het vaccinatiecentrum in Heusden-Zolder zijn
we op zoek naar vrijwillige onthaalmedewerkers,
stewards en mensen met een professionele
medische achtergrond. Helpers met een medische
achtergrond of logistieke en administratieve
vrijwilligers kunnen zich kandidaat stellen via
www.lummen.be/lummenprikt.

ZIT JE MET VRAGEN?
ALLE INFO OVER DE BEREIKBAARHEID
VAN HET VACCINATIECENTRUM VIND JE OP
WWW.LUMMEN.BE/LUMMENPRIKT

Voor de meest recente info kan je steeds
terecht op www.lummen.be/lummenprikt of
www.laatjevaccineren.be
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DOSSIER

BEDANKT VRIJWILLIGER!
VAN 27 FEBRUARI TOT EN MET 7 MAART IS HET
WEER WEEK VAN DE VRIJWILLIGER. DE IDEALE
GELEGENHEID OM ALLE VRIJWILLIGERS DIE
ZICH BELANGELOOS INZETTEN VOOR ANDEREN
IN DE BLOEMETJES TE ZETTEN. SOMMIGEN AF
EN TOE, ANDEREN ELKE DAG, MAAR ALLEMAAL
UIT VRIJE WIL EN ONBEZOLDIGD. OOK EN
VOORAL IN DIT BIJZONDERE JAAR WAREN
DEZE VRIJWILLIGERS ONMISBAAR. EN DAAROM
VERDIENEN ZE EEN DIKKE DANKJEWEL!

LUMMEN HELPT
De coronamaatregelen hebben een grote impact
op heel wat mensen. Een aantal ouderen,
mensen met een zwakke gezondheid en
andere kwetsbare groepen, waren hierdoor op
zoek naar een helpende hand. Aan de andere
kant wilden ook heel wat Lummenaren hulp
bieden aan diegenen die dat nodig hadden.
Met Lummen Helpt hebben we hen met elkaar
verbonden
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In april stelde Veerle zich kandidaat via Lummen Helpt. Na bijna een jaar,
doet zij nog steeds boodschappen voor de dame aan wie ze destijds werd
gekoppeld.

“Tijdens de eerste
coronagolf bood ik mijn
hulp aan. Intussen
is dat een blijvend
engagement geworden
en ga ik nog steeds
wekelijks boodschappen
doen en naar de markt.
Een kleine moeite.”

VRIJWILLIGER WORDEN?
Wil jij ook graag je steentje bijdragen? Helpende handen zijn altijd
welkom! Elke dag of 1 keer per week? Het hele jaar door of enkel
bij bepaalde evenementen? In het woonzorgcentrum, het lokaal
dienstencentrum of ergens anders? Geef ons een seintje en wij
matchen jou met de juiste ‘vrijwilligersjob’
Contact: vrijwilligerswerking@lummen.be – 013 390 530

VRAAG AAN...
“In mijn vrije tijd help
ik mee in het Lokaal
Dienstencentrum en sla ik
tussendoor een babbeltje
met de bezoekers. De
dankbaarheid die je
krijgt van de mensen is
onbetaalbaar.”

WIST JE DAT:
• Er voor Lummen Helpt maar liefst 105 vrijwilligers hebben bijgesprongen
o.a. als studeerbuddies, voor ondersteuning bij voedselbedeling, met
stoepbezoekjes en babbeltjes via de telefoon, door naar de bib te gaan, …?

Heidi Lamotte

• Onze vrijwilligers 1570 geschenkjes aan huis brachten bij de 75+-ers?

SCHEPEN VAN ZORG & WELZIJN

• Onze Mooimakers dit jaar beloond werden met een leuke bodywarmer die
hen warm houdt én zichtbaar maakt tijdens het verzamelen van zwerfvuil?

“Sinds een jaar help
ik als Mooimaker mee
om Lummen proper te
houden. Ik paste mijn
fiets een beetje aan zodat
ik een langere afstand
kan afleggen en meer
zwerfvuil kan verzamelen.
Zo kan ik nog meer mijn
steentje bijdragen aan
een mooie gemeente.”

GRATIS VRIJWILLIGERS
VERZEKERING
Werkt jouw vereniging of organisatie ook
met vrijwilligers? Dan kan je, onder bepaalde
voorwaarden, ook in 2021 een beroep doen
op de gratis vrijwilligersverzekering.
www.gratisvrijwilligersverzekering.be

Waarom zouden
mensen bij jullie
‘vrijwilligen’?
De inzet van vrijwilligers is
onbetaalbaar. Zij zijn de zuurstof
van onze samenleving en spelen
een belangrijke rol in de werking
van de gemeente. Het staat
dan ook buiten kijf dat wij onze
vrijwilligers enorm waarderen
voor al de tijd en energie die zij
investeren.
De vele positieve ervaringen en
contacten die ze hebben in een
leuke sfeer, de kleine dingen
zoals een lach, een babbel,
een bedankje, ... dat is van
onschatbare waarde en maakt
vrijwilligerswerk zo bijzonder.
Dankzij onze vrijwilligers is
Lummen een warme gemeente.
En daarom ook een warme,
welgemeende dankjewel aan ieder
van hen!
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KORT
EERSTE HULP BIJ
DEMENTIE
Samen met de werkgroep ‘dementievriendelijke gemeente’,
ontwikkelde de bibliotheek een “Eerste Hulp Bij Dementierugzak” ofwel “EHBD-rugzak”.
De “EHBD-rugzak” is bestemd voor iedereen die te maken
heeft met dementie en die het thema op een rustige manier wil
ontdekken.
De rugzak bevat informatieve boeken, romans, kinderboeken,
een dvd, brochures, verwijzingen naar websites en een
overzicht van andere boeken over dit thema in de collectie van
de bibliotheek.
De “EHBD-rugzak” is beschikbaar aan de balie van de bib en
kan gratis ontleend worden als je lid bent. Je kan de rugzak
4 weken uitlenen en de uitleentermijn verlengen indien hij niet
gereserveerd werd. Het terugbrengen gebeurt steeds tijdens de
openingsuren of na afspraak.

VERLENGING LUMMENSE
GESCHENKBON

HAAL JE GRATIS
HUISDIERENSTICKER AF

Heb je nog een geschenkbon die werd uitgegeven in oktober,
november of december 2019? Goed nieuws! Omwille van de
tweede coronagolf werd de geldigheid van deze bonnen verlengd
tot 31 maart 2021. Vergeet dus niet om er iets leuks mee te kopen
bij een van onze deelnemende lokale handelaars.

Op de huisdiersticker duid je aan hoeveel katten, honden of andere
huisdieren er in je huis zijn. Kleef de sticker goed zichtbaar op
je raam of deur. Met een huisdiersticker aan de gevel weten de
hulpdiensten onmiddellijk hoeveel huisdieren er nog binnen zijn
en gered moeten worden bij een noodgeval.

Meer info: www.lummen.be/lummense-geschenkbon
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Haal gratis je huisdiersticker af aan het onthaal van het Admini
stratief Centrum (Gemeenteplein 13) tijdens de openingsuren.

BURGERZAKEN
CHECK DE GELDIGHEID
VAN JE RIJBEWIJS
IN 2010 WERD HET ELEKTRONISCHE EUROPESE RIJBEWIJS
(BANKKAARTMODEL) IN BELGIË INGEVOERD. NET ZOALS DE
EID, IS DIT RIJBEWIJS 10 JAAR GELDIG.
In tegenstelling tot de elektronische identiteitskaarten laat de
federale toepassing voor rijbewijzen momenteel niet toe om
bestuurders aan te schrijven als het rijbewijs bijna verstreken
is. Je ontvangt dus geen brief als je rijbewijs vervalt. Je moet
zelf de einddatum checken en tijdig de hernieuwing van jouw
rijbewijs aanvragen.

Vervalt jouw rijbewijs binnenkort?
Maak dan snel een afspraak via https://afspraken.lummen.be
Het vroegere ‘papieren’ rijbewijs is in principe levenslang geldig
en moet je niet verplicht omwisselen voor een bankkaartmodel,
op voorwaarde dat het document in goede staat is, alle tekst
leesbaar is en de foto op het rijbewijs overeenkomt met het
huidige uitzicht van de houder.

Vanessa maakte
online een afspraak
voor het aanvragen
van haar rijbewijs.

“Het maken van een afspraak was heel
gemakkelijk omdat ik zelf een moment
kon kiezen dat voor mij het best paste.
Mijn bezoek aan het Administratief
Centrum verliep ook heel vlot, zonder
wachten. Ik kan het iedereen aanraden!”

‘MAAK EEN
AFSPRAAK WANNEER
HET JE PAST’
https://afspraken.lummen.be

CIJFERS 2020
136

45

GEBOORTES

WETTELIJK SAMENWOONSTEN

45

127

HUWELIJKEN

OVERLIJDENS

AANTAL INWONERS

15.115
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AFVAL
HAAL JE TEGOED
VUILNISZAKKEN AF
Elk gezin dat op 1 januari 2021 gedomicilieerd is in Lummen
betaalt een dienstenbelasting voor de inzameling en de
verwerking van het afval. In dat bedrag zit een hoeveelheid
huisvuilzakken vervat. Het aantal hangt af van de gezinstoestand
op 1 januari 2021.

NIEUWE SORTEERREGELS
PMD VANAF 1 APRIL
Vanaf 1 april 2021 wordt de nieuwe blauwe zak ingevoerd.
In de nieuwe blauwe zak mogen meer verpakkingsplastics
(zoals botervlootjes, yoghurtpotjes, …) worden verzameld. Tot
dan verandert er niets: de huidige sorteerregels blijven van kracht.
Plastic flacons, metalen en drankkartons horen in de blauwe zak,
zachte plastics breng je gratis naar het recyclagepark. In de loop
van de maand maart ontvang je uitgebreide informatie over wat
wel en niet in de nieuwe blauwe zak hoort. De huidige pmd-zakken
blijven geldig tot eind 2021, enkel de sorteerregels veranderen op
1 april.

GEZINSSAMENSTELLING
OP 1 JANUARI 2021

AANTAL ROLLEN
HUISVUILZAKKEN

1 persoon

2 rollen van 22 liter

2 personen

2 rollen van 44 liter

3 personen

2 rollen van 44 liter en 1 rol van 22 liter

4 personen of meer

3 rollen van 44 liter

JE KAN JE TEGOED AAN ZAKKEN
AFHALEN IN HET ADMINISTRATIEF
CENTRUM, TIJDENS DE
OPENINGSUREN.
EEN AFSPRAAK MAKEN IS NIET NODIG.
VERGEET ZEKER JE IDENTITEITS
KAART NIET MEE TE BRENGEN!

WIST JE DAT
• Je voor de ophaling van grofvuil geen sticker
meer nodigt hebt? Je regelt dit snel online via
www.limburg.net/ophaling-aan-huis
• Je de afvalkalender ook digitaal kan raadplegen
én downloaden in je eigen agenda? Surf snel naar
www.limburg.net/afvalkalender
• Je vanaf nu je oude matrassen gratis naar
het recyclagepark mag brengen? Alle info op
www.limburg.net

Gebruik je bordeaux zakken dit jaar op
In 2020 werden de bordeaux huisvuilzakken vervangen door
een grijze, milieuvriendelijkere variant. Heb je nog bordeaux
zakken liggen? Dan kan je die nog tot en met 31 december 2021
buitenzetten. Daarna zijn ze niet meer geldig. Gebruik dit jaar dus
eerst je voorraad bordeaux zakken, vooraleer je grijze zakken
buitenzet.
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KLIMAAT
SUBSIDIES
HERNIEUWBARE ENERGIE
EN RENOVATIE
Laat je in je woning een zonneboiler of warmtepomp installeren of voer
je renovatiewerken uit met het oog op een energiezuinigere woning?
Dan kan je hiervoor in sommige gevallen een beroep doen op een
premie van netbeheerder Fluvius. Bovenop deze premie kent ook de
gemeente Lummen hiervoor subsidies toe.

VOOR BESTAANDE WONINGEN*
• Zonneboiler: 15 % van het factuurbedrag met maximum van
400 euro
• Warmtepomp: 10 % van het factuurbedrag met een maximum
van 400 euro (horizontale geothermische warmtepomp),
150 euro (lucht-waterwarmtepomp of 80 euro (hybride luchtwaterwarmtepomp)
• Energetische renovatie: premie gebaseerd op basis van de EPCwaarde van de woning (tussen 125 en 225 euro).
De aanvraag van de gemeentelijke toelage wordt gekoppeld aan
de aanvraag bij Fluvius en moet dus niet meer apart gebeuren. De
aanvraag moet voldoen aan de technische voorwaarden bij Fluvius.
* Aangesloten op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 01/01/2014 of
aanvraag stedenbouwkundige vergunning ingediend vóór 01/01/2014

VOOR NIEUWE WONINGEN

SUBSIDIE VOOR DE AANPLANT
VAN HOOGSTAMMIGE BOMEN,
KNOTBOMEN, FRUITBOMEN
EN HOUTKANTEN
Inheemse bomen spelen een belangrijke rol in de strijd
tegen de klimaatopwarming. De gemeente Lummen wil
haar inwoners daarom stimuleren om zelf meer bomen aan
te planten en geeft sinds begin 2021 subsidies voor het
aanplanten van inheemse bomen en houtkanten.
De subsidie bedraagt:
• 15 euro per boom voor Inheemse
hoogstammige bomen en fruitbomen.

NIEUW

• Zonneboiler: 15 % van het factuurbedrag met maximum van
400 euro

• 3 euro per knotboom

Een zonneboiler in een nieuwbouwwoning wordt niet gesubsidieerd
door Fluvius, enkel door de gemeente. De aanvraag hiervoor gebeurt via
de gemeente.

Gebruik je autochtoon plantgoed met het certificaat “plant van
hier” dan wordt de subsidie met 20 % vermeerderd.

Meer info: www.lummen.be/energiesubsidies – www.fluvius.be/
premies – Wonen in West-Limburg – info@woneninwestlimburg.be
– 013 390 529 (bereikbaar elke maandag van 15 tot 20 uur en elke
woensdag van 10-12 uur)

• 2 euro per m² houtkant

De lijst met de inheemse soorten die voor subsidiëring in
aanmerking komen, de voorwaarden en het aanvraagformulier
zijn beschikbaar op www.lummen.be/boom.
Info & contact: Dienst Groen en Afval - 013 390 560

ENERGIETIP
Wanneer het buiten koud is, koelt niet alleen de binnenlucht af maar ook de buitenmuren. In de ochtend
moet je dan ook wat langer verwarmen om alles weer op temperatuur te krijgen. Bij temperaturen
van -5°C zet je de verwarming best maar een tweetal graden lager dan de gewoonlijke temperatuur.
Bij temperaturen tussen 0°C en 10°C is 18°C ideaal en in het voor- en najaar kan je ’s nachts een
kamertemperatuur van 16°C aanhouden. Zo warmt je huis in de ochtend weer snel op.
Extra tip: je verwarming overdag verlagen om bijvoorbeeld een uurtje te gaan winkelen, heeft geen zin.
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IN THE PICTURE
LUMENNEKE FOR LIFE CHALLENGE
BRENGT 10.066 EURO OP
VOOR HET GOEDE DOEL
Door de coronacrisis werd Lummen For Life 2020 omgetoverd tot de Lumenneke For Life Challenge. In plaats
van een volksfeest met allerlei activiteiten, daagde het Lumenneke alle Lummenaren uit om mee te doen aan
een sportieve challenge ten voordele van 5 Lummense goede doelen. Dankzij de sportieve inzet van bijna
700 deelnemers werd in totaal 10.066 euro ingezameld.

OP WIELEKES:
EEN BIBLIOTHEEK VAN
KINDERFIETSEN

NIEUW

Op zaterdag 3 april 2021 gaat Op Wielekes Lummen van start! Jonge
trappers die lid worden van Op Wielekes kunnen er een fiets lenen op
hun maat. Wordt dat fietsje te klein? Dan mogen ze het inruilen voor
een groter model.
Staat er in jouw berghok of garage een kinderfiets die je niet meer
nodig hebt? Je kunt hem doneren aan Op Wielekes op zaterdag
20 maart tussen 10 en 12 uur. In ruil krijg je een bon voor 1 jaar
lidmaatschap ter waarde van 30 euro. Je kunt de bon zelf gebruiken
of schenken aan een ander jong gezin.
Locatie: Pastoor Frederickxstraat 11, in de ruimte achter buiten
schoolse opvang ‘t Sjamajeeke.
Meer informatie vind je op www.opwielekes.be/waar/lummen.
Je kunt Op Wielekes Lummen ook volgen op Facebook.
Heb je nog vragen? Stel ze gerust via de Verkeersdienst van
Lummen: tel. 013 390 563, lummen@opwielekes.be.
Op Wielekes Lummen is een project van de Gemeente Lummen en
Netwerk Bewust Verbruiken in samenwerking met de Provincie
Limburg en Gemeente voor de Toekomst / Bond Beter Leefmilieu

NIEUW
TIJDELIJKE MOBIELE
ZORGUNITS
De stijgende vergrijzing vormt een van de grootste uit
dagingen voor de toekomst. Het is belangrijk dat mensen
met een zorgbehoefte ook op latere leeftijd zo lang
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Een van de mogelijk
heden om dit te realiseren is ‘zorgwonen’, waarbij een
aparte wooneenheid binnen een bestaande woning
wordt gecreëerd. Maar niet elke woning kan aangepast
of omgebouwd worden tot zorgwoning. En vaak vormt de
privacy een belangrijke hinderpaal.
Een tijdelijke mobiel zorgunit kan een oplossing bieden. Dit
is een op zich staande, tijdelijke constructie die zich niet
binnen een bestaande woning bevindt maar bijvoorbeeld in
de tuin. Er bestaat geen specifieke regelgeving op het vlak
van ruimtelijke ordening hierover. Om aan deze behoefte
tegemoet te komen heeft de gemeente een ruimtelijk kader
uitgewerkt op basis waarvan een ‘tijdelijke mobiele zorgunit’
kan worden toegelaten, onder bepaalde voorwaarden.
Meer info: Dienst omgeving – 013 390 540 –
ruimtelijke.ordening@lummen.be
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BELEVEN
WORDT JOUW STRAAT EEN
SPEELSTRAAT DEZE ZOMER?
JEUGDBOEKENMAAND
BESTAAT 50 JAAR

Wil je een speelstraat organiseren deze zomer? Check dan even of je voldoet
aan de voorwaarden en bezorg de aanvraag en de bewonersenquête voor
15 mei 2021 aan de dienst vrije tijd.

Dit jaar wordt extra feestelijk want de
Jeugdboekenmaand bestaat 50 jaar. Onder de noemer
‘Lezen is een feest!’ vieren we een hele maand lang!

Wat is een speelstraat?

De bibliotheek organiseert een auteurslezing voor
de leerlingen van het 3de leerjaar van de Lummense
scholen. De leerlingen van het 4de leerjaar spelen een
interactief en competitief spel en ontdekken daardoor
de bibliotheek en haar schat aan boeken. Zoals altijd
strooien wij met boekentips voor jong en oud. Kom dus
zeker inspiratie opdoen aan onze boekentafels.

Boekenzoektocht van 1 tot 31 maart
Doe mee aan onze boekenzoektocht door Lummen en
maak kans op een leuk boekenpakket! Alle info over de
zoektocht vind je op de website van de bibliotheek of
aan de balie.
Veel speurplezier!

Een speelstraat is een straat of een gedeelte ervan dat, na goedkeuring door
het college van burgemeester en schepenen, tijdens de afgesproken data en
uren wordt afgesloten en waarbij het afgesloten stuk voorbehouden wordt
voor spelende kinderen. Motorvoertuigen zijn enkel toegelaten indien men in
de straat woont en stapvoets rijdt.

Voorwaarden
Naaste de wettelijke voorschriften, worden er bijkomende voorwaarden
gesteld. Zo moet de straat in een woonzone liggen en mag de bereikbaarheid
van de omliggende straten niet in het gedrang komen. Ook moet 2/3de of 66%
van de bewoners akkoord gaan. Dit percentage wordt vastgelegd aan de hand
van een bewonersenquête. Je kan alle voorwaarden nalezen op www.lummen.
be/speelstraten. Daar vind je ook alle nodige documenten en formulieren.
Meer info: Dienst vrije tijd – Dr.Vanderhoeydonckstraat 56,
013 390 515 – vrijetijd@lummen.be

OUDERCURSUS ‘TRIPLE P: POSITIEF OPVOEDEN’
Af en toe stelt het gedrag van je kinderen je geduld op de
proef. Met Triple P (Positive Parenting Program) leer je om
deze situaties op een positieve manier aan te pakken. Kleine
veranderingen die een groot verschil kunnen maken voor jou en
je gezin. De cursus wordt gegeven in kleine groepjes en bestaat
uit 4 sessies van 2,5 uur, gevolgd door 3 telefoongesprekken
van 15-30 minuten en een afsluitende groepssessie.
•
•
•
•
•

woensdag 05 mei 2021
woensdag 12 mei 2021
woensdag 19 mei 2021
woensdag 26 mei 2021
woensdag 23 juni 2021

19:30 - 22:00
Meer info: Kostprijs: 15 euro (alle sessies en werkboek inbegrepen) –
Inschrijven via: steffi.philtjens@ckgmolenberg.be – 086/73 00 80
Deze cursus is een samenwerking tussen Huis van het Kind Lummen,
CKG Molenberg en Opvoedingswinkel West-Limburg.
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BELEVEN

LUMENNEKE
FIETST EROP LOS!
ONTDEK 3 NIEUWE FIETSLUSSEN IN LUMMEN

JONG OF OUD, CULTUURLIEFHEBBER OF NATUUR
MENS, BOURGONDIËR OF SPORTIEVELING, IEDEREEN
KOMT IN LUMMEN AAN ZIJN TREKKEN MET ONZE
NIEUWE FIETSLUSSEN.
Snel je naar de UiTbalie voor deze nieuwe fietskaart of
download gratis via de gemeentelijke website https://
www.lummen.be/sport-en-vrije-tijd/toerisme/fietsen.
Opgelet! De Erfgoedroute en 50 Tinten groen route zijn
momenteel door wegenwerken moeilijk bereikbaar.
Check dus vooraf de gemeentelijke website en volg
eventueel de omleiding die aangeduid is.
Meer informatie over de fietslussen vind je op de
webpagina https://www.lummen.be/sport-en-vrijetijd/toerisme/fietsen
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Heb je zin om de officiële inhuldiging
van de Lumennekesroute door het
Lumenneke zelf met jouw bubbel mee
te maken?
Schrijf je dan snel in via reservaties.lummen.
be onder de activiteit ‘Lumenneke fietst’ en
kom op zondag 28 maart 2021 tussen 11 en
15 uur naar het Gemeenteplein. De eerste
100 inschrijvingen ontvangen een verrassing bij
hun vertrek op het Gemeenteplein!
Opgelet! Deze opening gaat enkel door indien
de opgelegde maatregelen met betrekking tot
Covid-19 het toelaten.
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Het al dan niet doorgaan van activiteiten en evenementen is afhankelijk van de
evolutie van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

IN LUMMEN

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.

CURSUS LEREN
KIJKEN NAAR VOGELS

LENTETOCHT

Bezoekerscentrum Schulensmeer

Parcours tussen bossen en weilanden met
rustpost voetbalkantine Zelem. De 4 km is
volledig verhard.

De Lummense Dalmatiërs vzw

Dinsdag 30 maart
€ 2 (leden € 1,50)
Meldertsebaan 2
3560 Lummen

BEESTIGE NATUURWEEK
In de eerste les krijgen we een algemene
inleiding op vogels: de functie van
het verenkleed, de verschillende
snavelvormen, de werking van hun
zintuigen, de levenscyclus, biotoopkeuze…
In de tweede theorieles gaan we eerst
in op hulpmiddelen zoals verrekijkers
en veldgidsen, … Dan beginnen we met
het belangrijkste onderdeel: vogels leren
herkennen. Dit wordt in derde theorieles
verder uitgediept. We schetsen ditmaal
geen portretten van een waslijst aan
vogelsoorten maar kijken samen naar
veldkenmerken bij vogels. Zo krijgen
de cursisten oog voor detail en krijgen
ze technieken aangereikt om vogels te
leren herkennen. Het gaat ons in deze
cursus dus eerder om het aanleren van
technieken, geen waslijst aan soorten. Tot
slot komt ook het aantrekken van vogels
in de tuin aan bod. In 3 theorielessen
(maandagavond) en 2 excursies
(zaterdagvoormiddag) leer je alle aspecten
om in het veld goed naar vogels te kijken.

01/03, 08/03, 13/03, 22/03, 27/03
Het inschrijvingsgeld bedraagt 30€/leden en
35€/niet-leden.
Bezoekerscentrum Schulensmeer
Demerstraat 60, 3560 Lummen

Sporty vzw

1001 BALLEN EN
BELLEN
Sporty vzw
Een sport- en spelkamp waarin de
kleuters gaan spelen met grote en kleine
ballen, harde en zachte ballen. Werpen,
rollen en sjotten worden in verschillende
spelvormen aangebracht. Deze week
niet alleen ballen, maar ook bellen!
Zeepbellen! Hele grote bellen of tientallen
minibelletjes. Bellen blazen, bellen prikken,
bellen vangen, ...

Van 12 t/m 16 april
€ 65
Genenbosstraat 82
3560 Lummen

CURSUS
NATUURFOTOGRAFIE
VOOR GROENTJES
Bezoekerscentrum Schulensmeer

Deze week trekken we de natuur in:
we gaan wandelen met alpaca’s, leven
ons uit met verschillende bosspelen en
knutselen met natuurlijke materialen.
Een echte valkenier brengt verschillende
roofvogels mee en vertelt ons alles over
het leven van deze dieren. Een week voor
dierenliefhebbers die graag de natuur in
trekken! Afgewisseld met sport en spel.

Van 12 t/m 16 april
€ 139
Genenbosstraat 82
3560 Lummen

Hou je van de natuur en wil je die
natuurpracht mooier in beeld brengen?
Maar ben je op dat vlak echt een groentje?
Dan is deze cursus natuurfotografie voor
beginners iets voor jou. Je leert hoe je
met de juiste beeldcompositie en een
origineel standpunt een mooie foto kan
maken. Elementaire technische begrippen
zoals diafragma en sluitertijd worden
uitgelegd en toegepast in close-up en land
schapsfotografie. In drie theorielessen gaan
we op zoek naar de natuurfotograaf in jou.

27/04, 04/05, 08/05, 18/05

Jouw activiteit hier? Geef ze voor 22/03 in via www.uitdatabank.be.
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Leden Natuurpunt en Schulensmeer betalen
30 euro. Niet-leden 35 euro.
Bezoekerscentrum Schulensmeer
Demerstraat 60, 3560 Lummen

BELEVEN
ZOMERKAMPEN EN
SPEELPLEINWERKING 2021
Deze zomervakantie organiseren de sportdienst en de dienst vrije
tijd opnieuw een uitgebreid vrijetijdsaanbod voor kinderen van 3 tot
16 jaar. Het programma vult de hele zomervakantie en bestaat uit 21
sportkampen, 1 kunstenkamp en 4 weken speelpleinwerking.

Hoe kan je inschrijven voor de zomerkampen?
• De inschrijving gebeurt online via http://reservaties.lummen.be.
• Voor een aantal kampen kan je enkel inschrijven via Natuur- en
sportcentrum Schulensmeer via www.schulensmeer.be.
• Voor de speelpleinwerking werken we opnieuw met voorinschrijvingen.
De online inschrijftool zal beschikbaar zijn vanaf maandag 15 maart. Je
kan op dat moment het aanbod al raadplegen.
De inschrijvingen starten op maandag 19 april om 18.00 uur voor
Lummenaren en op donderdag 22 april om 9 uur voor niet-Lummenaren
(zowel online als bij de sportdienst).
Voor kampen via Natuur- en sportcentrum Schulensmeer kan je
inschrijven vanaf 1 maart 2021 om 10.00 uur.
Je kan het volledige programma raadplegen op www.lummen.
be/zomerkampen en www.schulensmeer.be
Meer informatie:
Sportdienst, Sportweg 8, 3560 Lummen
013 390 490, sport@lummen.be
Dienst vrije tijd, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56,
3560 Lummen, 013 390 515, vrijetijd@lummen.be

NIEUW
Voor al deze
activiteiten kan je
gebruikmaken
van je UiTPAS!

VORMING:
‘DRUK, DRUK, DRUK’
WOENSDAG 28 APRIL OM 19.30 UUR
Als ouder hol je dagelijks van de ochtendspits naar de avondspits en
dan nog onze job, de hobby’s van je kinderen,…Tijd voor jezelf en
tijd voor je gezin lijkt bijna onmogelijk. Samen gaan we op zoek naar
manieren om beter om te gaan met de drukke agenda’s in je gezin.
Welke regels en afspraken maak je? Hoe gaan andere gezinnen hier
mee om? Ontdek het tijdens deze gratis vorming.
Deze vorming is een samenwerking
tussen Huis van het Kind Lummen en
Opvoedingswinkel West-Limburg.

Inschrijven is verplicht via:
https://www.opvoedingswinkelwestlimburg.be/vormingen/
0490/44 16 10 of 0490/44 16 11

CULTUURPROGRAMMA
2021-2022
In het voorjaar van 2021 kon je normaal genieten van het
eerste culturele programma van de gemeente Lummen:
comedy, theater en magie. Corona stak hier echter
een stokje voor. We hebben de voorstellingen daarom
verplaatst naar het najaar van 2021 en voorjaar 2022.
Zing samen met je kinderen mee met Kaatje, lach je zorgen
weg met Jens Dendoncker en ontsnap aan de realiteit met
goochelaar Nicholas.
• 18/11/2021: Try-out “Voor Dendoncker thuis” van Jens
Dendoncker.”
• 05/02/2022: “Kaatje’s grote iedereen-kan-iets-show.”
• 28/04/2022: “In alle eerlijkheid” van Nicholas.”
Wil je meer informatie over de voorstellingen en de
ticketverkoop? Houd dan zeker https://www.lummen.be/
cultuurprogramma in het oog!
De online ticketverkoop start op maandag 19 april 2021 via
bovenvermelde link.
Meer info: Dienst vrije tijd – UiTbalie
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen
013 390 515 - vrijetijd@lummen.be
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SPORT

KAMPIOENENVIERING
#BLIJFSPORTEN
DE SPORTDIENST EN SPORTRAAD ORGANISEERDEN DIT JAAR EEN
CORONAVEILIGE EDITIE VAN DE JAARLIJKSE KAMPIOENENVIERING.
HEEL WAT SPORTIEVELINGEN WERDEN IN DE BLOEMETJES GEZET
VOOR HUN SPORTIEVE INZET IN DIT BIJZONDERE JAAR. NIEUW
DIT JAAR WAREN DE AWARDS #BLIJFSPORTEN VOOR CREATIEF
SPORTEN IN CORONATIJDEN.

De veelbelovende prestaties bij Basket Lummen in de Top Division
Women maakte Pauline al eerder de meest beloftevolle speler van
Limburg tijdens de Basketbal Awards Limburg 2020.

Sportverdienste: Maryse Stockmans

G-sporter van het jaar: Anke Snyers

Maryse was jarenlang één van de drijvende krachten van de
Lummense sportdienst en ging in 2020 met pensioen. Haar
onvoorwaardelijke inzet werd bekroond met een trofee ter
erkenning van haar carrière.

Anke werd opnieuw Belgisch Kampioen verspringen indoor en is
tevens Belgisch recordhouder in deze discipline.

Sportman van het jaar: Yves Snyers
Yves werd in 2020 opnieuw Belgisch Kampioen M50 kogelstoten en
discuswerpen en is nog steeds Belgisch recordhouder kogelstoten.

Sportvrouw van het jaar: Raphaela Cox
Deze atlete werd met een nieuw Limburgs record Belgisch
Kampioen op de 60 meter en 200 meter indoor Masters 50+.

Sportploeg van het jaar: Olivier en Emile Janssens
Dit duo, en tevens vader en zoon, van Zeilclub Schulensmeer
werden Belgisch Kampioen zeilen in een tweepersoonsboot
type 490.
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Beloftevolle jongere: Pauline Rigouts

#Blijfsporten
10 Lummense sportverenigingen ontvingen een award omwille van
hun creatieve inzet tijdens de coronacrisis. Deze sportclubs deden
er alles aan om met aangepaste trainingen, online challenges en
filmpjes hun leden aan het sporten te houden. Nogmaals proficiat
aan deze clubs: Tennis & Padel Lummen, Basket Lummen, De
Lummense Dalmatiërs, Handbal Lummen, Volleybalclub Tamera,
The Vikings Thaiboks, Balletschool Harlekijn, SK Meldert, KWS
Linkhout en Body&Soul Lummen.
Tenslotte ontving Jari Snyers ook een award als ambassadeur van
de campagne #blijfsporten. Jari organiseerde in volle coronacrisis
de Flandrienactie, een tijdelijk bewegwijzerde mountainbikeroute,
en zorgde ervoor dat Lummenaren op een coronaveilige manier
konden blijven sporten. Proficiat!

OPROEP

OP ZOEK NAAR
EEN LEUKE
VAKANTIEJOB?
STEL JE KANDIDAAT!

REDDER IN ZWEMBAD VIJFSPRONG
WANNEER
Juli en augustus

ANIMATOR BIJ SPEELPLEINWERKING THE LUCKY’S
WANNEER
Elke werkdag vanaf maandag 5 juli tot en met vrijdag 30 juli 2021
(met uitzondering van 21 juli).
VOORWAARDEN
• Je bent 18 jaar of ouder.
• Je bent bezig aan een pedagogische of psychosociale studie
(of gelijkwaardig door gevolgde animator- of initiatorcursus)

VOORWAARDEN
• Minimum 16 jaar.
• In het bezit van een geldig reddersbrevet.
• Je bent bereid om ook ’s avonds te werken.
INTERESSE
Stuur je schriftelijke sollicitatie en cv voor 3 april 2021 naar de
sportdienst, t.a.v. Jeroen Belmans, Sportweg 8, 3560 Lummen of
sport@lummen.be.

• Ervaring met het begeleiden van kinderen en jongeren.
INTERESSE
Stuur je gemotiveerde brief of e-mail met CV voor 2 april 2020
naar de dienst Vrije tijd, Dokter Vanderhoeydonckstraat 56,
3560 Lummen of vrijetijd@lummen.be

4 MONITOREN VOOR BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG
WANNEER
• Maand juli: enkel van 1 tot 16 juli (sluitingsperiode van 19 tot
30 juli)
• Maand augustus: heel de maand

WOONZORGCENTRUM HET MEERLEHOF
WANNEER
Juli en augustus: halftijds (19 uur per week)
VOORWAARDEN
• Minimum 18 jaar of nog 18 jaar worden in 2021.
• Enkel voor jongeren die stage of weekendwerk als zorg- of
verpleegkundige hebben gedaan in Het Meerlehof.
INTERESSE
Vul het formulier in dat je vindt op www.lummen.be/vacatures
of aan het onthaal van Het Meerlehof (Wijngaardstraat 15, 3560
Lummen) voor 15 april 2021. Meer info nodig? Bel 013 52 13 54
of mail naar wzchetmeerlehof@lummen.be.

VOORWAARDEN
• Je volgt een psychosociale of pedagogische studierichting of
hebt deze gevolgd
• Je werkt graag met kinderen
• Ervaring in het jeugdwerk is een pluspunt
INTERESSE
Breng je cv en motivatiebrief (met vermelding beschikbare
periode) voor 2 april 2021 binnen op de dienst buitenschoolse
opvang of stuur deze naar Dienst Buitenschoolse Opvang,
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen.
Meer info: www.lummen.be/vakantiejobs
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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.

SCHOOLOMGEVING
EN BUSKNOOP
PUNT PASTOOR
FREDERICKXSTRAAT
Intussen wordt met de installatie van de
luifel en fietsenstalling de laatste hand
gelegd aan het nieuwe busknooppunt.
De bomen werden geplant en het kruispunt
met de Dorpsstraat wordt afgewerkt.
Traditioneel hoort bij het beëindigen van
dergelijke projecten een feestelijke opening.
Het wordt een hele uitdaging om dit op een
coronaveilige wijze te organiseren.

BRUG OVER HET
ALBERTKANAAL
Eindelijk kunnen we uitkijken naar de
opening van de brug in Genenbos. Midden
maart komt Heusden – Zolder opnieuw een
stuk dichterbij. Geen overbodige luxe nu
de Lummenaren aangewezen zijn op het
vaccinatiecentrum in onze buurgemeente.
Er zal nog enkele maanden gewerkt worden
aan het afwerken van taluds, bermen en
fietspaden. Intussen werden ook reeds
voorbereidend werken uitgevoerd om te
starten aan de brug in Rekhoven.
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RIOLERINGSWERKEN
IN GENENBOS EN
MOLEM

FIETSPADEN LANGS
DE BLANKLAAR
STRAAT

In de Waterstraat, Schutterstraat en
Roosterstraat is de aannemer erin
gelukt om de onderlaag asfalt net voor
de winter aan te leggen. Hier zijn nu de
nutsmaatschappijen aan het werk om
al hun leidingen aan te leggen. Tegelijk
wordt ook hier nieuwe LED verlichting
geïnstalleerd. Vanaf mei zal de aannemer
dan starten met het herstellen van de
inritten en bermen. Daarna zal als sluitstuk
een nieuwe toplaag aangelegd worden.
In de Bosheidestraat werd de riolering
al aangelegd en is men nu bezig met de
huisaansluitingen. Binnenkort zullen de
betonnen kantstroken getrokken worden
gevolgd door een onderlaag asfalt.
Als laatste fase wordt gestart met de aanleg
van riolering in de Huisveldenstraat en de
Sint Rochusstraat.
Een andere ploeg werkt momenteel aan de
nieuwe schoolomgeving in de Boskestraat.
Met kleinschalige elementen, aangepast
straatmeubilair, nieuwe verlichting en
meerkleurige beugels zal het voor iedere
autobestuurder duidelijk zijn dat hij een
schoolomgeving nadert.

Ook het fietspadenproject “Blanklaar” is
in februari opgestart. De bermen langs
de Blanklaarstraat werden bouwrijp
gemaakt en vervolgens was het aan de
nutsmaatschappijen om een hun leidingen
te verplaatsen.
De hoofdaannemer kan intussen de
riolering aanleggen in de Baanhuisstraat.
In april zal hij vervolgens starten in de
Blanklaarstraat.
In een laatste fase zal ook de Violetstraat
aan bod komen.
Voor het uitvoeren van deze werken
werd Blanklaarstraat in beide richtingen
afgesloten. Voor het doorgaand verkeer is
er een omleiding voorzien vanaf Vleugt via
Schaffen naar Meldert. Ook de Lijnbussen
kunnen hier niet meer passeren zodat
de vaste verbinding tussen Lummen en
Tessenderlo via de snelweg zal gebeuren.
’s Morgens en ’s avonds rijden er wel enkele
functionele bussen in beide richtingen
over Schaffen zodat de haltes in Vleugt en
Deurne toch gedeeltelijk bediend blijven
voor de schoolgaande jeugd.

ENKELE PROJECTEN
IN DE PIJPLIJN
FIETSPADEN
PROJECT
MELDERTSE
BAAN
Zoals gepland werd het eerste deel van de werkzone, vanaf de Mellaerstraat
tot en met het kruispunt met de Zelemsebaan, eind vorig jaar in twee
richtingen open gesteld. Ook de nieuwe LED verlichting werd intussen
in werking gesteld. Jammer dat de fundering van de fietspaden door het
slechte weer voorlopig onvoldoende draagkrachtig is om ook hier de toplaag
aan te leggen. Gelukkig kan het alternatieve fietspad vanaf de Mellaerstraat
in dienst blijven tot ook de nieuwe fietspaden open gesteld zullen worden
In januari werd er verder gewerkt aan de riolering tot aan het kruispunt
met de Geeneindestraat. Vanaf februari werd dan in het laatste deel, voorbij
de Geeneindestraat riolering gelegd. Om het verkeer in één richting door
te laten werd een tijdelijke werfweg aangelegd. In de andere richting is er
dus geen doorgaand verkeer meer mogelijk en moet de grote omleiding
via Beringen gevolgd worden. Dit geldt helaas ook voor de lijnbussen.
Vanaf februari heeft De Lijn enkele functionele ritten kunnen omleiden via
Schaffen. Om de leerlingen van Meldert, die in Lummen naar school gaan,
te bedienen heeft de gemeente een pendelbus ingezet waarop individueel
ingeschreven kan worden.
Volgens de huidige planning zal de volledige weg, inclusief fietspaden, in de
zomer in gebruik genomen worden

ROTONDE ZWARTE RING
De vergunningsaanvraag is ingediend en binnenkort zal de
vergunning afgeleverd worden.
Op 8 december werd een digitale infovergadering
georganiseerd die door een zestigtal geïnteresseerden
gevolgd werd. AWV heeft als bouwheer intussen ook al een
aannemer aangesteld om de werken uit te voeren.
Bij de start van de werken zal er in de zomer opnieuw een
informatiecampagne opgezet worden. De werken worden
gefaseerd uitgevoerd zodat de N29 Diest – Beringen in
twee richtingen kan open blijven. Er kan dus ook gebruik
gemaakt worden van de bestaande omleidingen, die
ingesteld werden in het kader van de andere werken, over
Beringen of Schaffen.

GENEIKEN
Dit project omvat naast de Geneikenstraat volgende straten:
Koekoekstraat, Tuinstraat, Oudestraat, Sacramentstraat
en een deel van de Lijsterstraat. Vorig jaar werd dit werk
voorgesteld via een infomarkt. Met de nuttige input van de
omwonenden werd het dossier afgewerkt met bijzondere
aandacht voor de verkeersveiligheid in de schoolomgeving.
In de eerste helft van dit jaar zal de vergunningsprocedure
lopen en vervolgens zal in het najaar een aannemer
aangesteld. Vóór de start van de werken kan er dan hopelijk
een normale infovergadering georganiseerd worden.

GEENRODE

SINT LUTGARDISSTRAAT EN
SINT SEBASTIAANSTRAAT
Zoals voorzien kon de aannemer voor de winter nog een onderlaag
asfalt aanleggen. De zijstraten werden vernieuwd in beton. Omdat de
nutsmaatschappijen nog heelwat werk hadden om de nieuwe leidingen te
leggen en de woningen hierop over te koppelen kon de toplaag helaas nog
niet aangelegd worden. Intussen zijn de asfaltcentrales gesloten voor hun
jaarlijks onderhoud en wordt alles in gereedheid gebracht om begin maart
de werken volledig af te ronden.

Het verhogen van
de rioleringsgraad
is ook één van de
speerpunten in het
meerjarenplan. Samen
met Fluvius trachten
we deze doelstelling
te realiseren. Zo kwam
de Geenrodestraat,
Schuilenbroekstraat en
Bijgaardstraat als een
prioritair project voor
subsidiëring door VMM in aanmerking. Uiteraard maken
we hier optimaal gebruik van om ook hier en gescheiden
riolering aan te leggen. Er is voldoende plaats in de bermen
zodat de weg niet volledig vernieuwd moet worden.
Enkel de Bijgaardstraat zal volledig opgebroken worden
en opnieuw in beton aangelegd worden. De uitvoering is
voorzien in 2022
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LUMMEN IS EEN
DYNAMISCHE GEMEENTE
EIND 2019 WERD HET MEERJARENPLAN
VOOR DE KOMENDE ZES JAREN
GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTE-EN
OCMW-RAAD. HET PLAN OMVAT
HEEL WAT DOELSTELLINGEN,
ACTIEPLANNEN EN ACTIES, DIE ZIJN
VERZAMELD ONDER ZES BELANGRIJKE
SPEERPUNTEN MET HET OOG OP EEN
#AMBITIEUSLUMMEN. WE LEGGEN IN
ELKE EDITIE VAN DE LUMMENAAR ÉÉN
VAN DEZE SPEERPUNTEN ONDER HET
VERGROOTGLAS, HET LAATSTE SPEERPUNT
DAT NOG AAN BOD MOET KOMEN: LUMMEN
IS EEN DYNAMISCHE GEMEENTE
Lummen is nu al een gezellige gemeente
waar, zeker in niet-coronatijden, heel wat
te beleven valt en aangenaam leven is.
Maar Lummen staat niet stil en heeft nog
veel bijkomend potentieel. We willen ook
de komende jaren, nog meer dan nu, een
aantrekkelijk Lummen zijn dat uitnodigt tot
ondernemen, werken en bezoeken.
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Een gezellig centrum met meer
handelaars, aantrekkelijk voor
Lummenaren en bezoekers
• initiatieven met het oog op de realisatie
van een aantrekkelijk en gezellig
handelscentrum
• het beeld van dit gezellig centrum
uitdragen naar inwoners en bezoekers
• een doordacht parkeerbeleid

Een Lummen dat aantrekkelijk is
voor ondernemers
• ondersteuning en promotie van lokale
landbouw en ondernemers
• de creatie van een ondernemersloket als
centraal aanspreekpunt voor handelaars
en ondernemers
• een optimale invulling van
industriezones om nog meer
ondernemers aan te trekken

De creatie van werkgelegenheid
en een verhoging van de
tewerkstellingsgraad
• inzetten op tijdelijke
werkervaringstrajecten

• initiatieven om de werkgelegenheid te
verhogen en Lummenaren te begeleiden
naar een tewerkstelling

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

IN THE PICTURE
NIEUW
UITPAS

DEELNEMEN AAN EEN GEMEENTELIJK SPORTEVENEMENT, JE KIND AAN EEN KAMP LATEN
DEELNEMEN, EEN BOEK OF DVD ONTLENEN IN DE BIBLIOTHEEK, EEN CULTURELE GEMEENTELIJKE
VOORSTELLING IN GCOC OOSTERHOF BIJWONEN… MET UITPAS KAN JE VOLOP GENIETEN VAN JE
FAVORIETE VRIJETIJDSACTIVITEIT. JE SPAART TEGELIJK OOK PUNTEN DIE JE KAN INRUILEN VOOR
LEUKE VOORDELEN: EEN KORTING, EEN GRATIS TICKET OF EEN CADEAUTJE.

Voor wie?

UiTPAS met verminderd tarief

Alle inwoners van Herk-de-Stad en Lummen kunnen
een UiTPAS kopen. Een UiTPAS is persoonlijk en staat
op naam. Je kan de kaart dus niet doorgeven aan
iemand anders. Ieder gezinslid heeft een UiTPAS nodig
om van de voordelen te kunnen genieten.

Als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming of als je in schuldbemiddeling
bent, heb je recht op een UiTPAS aan verminderd tarief. Je betaalt dan maar één
euro voor je UiTPAS. Die ziet er helemaal hetzelfde uit als een gewone UiTPAS. Het
enige verschil is dat je automatisch 80% korting krijgt bij elke activiteit. Een UiTPAS
aan verminderd tarief, kan je aankopen bij de sociale dienst in het Administratief
Centrum. Breng je identiteitskaart en één van volgende attesten mee:

HOEVEEL KOST EEN UITPAS?
EEN UITPAS KOST EENMALIG 5 EURO
EN BLIJFT ONBEPERKT GELDIG.

Als je recht hebt op een UiTPAS met verminderd tarief, heeft elk gezinslid dat op
jouw adres gedomicilieerd is dat ook.

Hoe koop je een UiTPAS?
Ga met je identiteitskaart naar één van volgende
balies tijdens de openingsuren:
•
•
•
•
•

• attest van verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
• attest van schuldbemiddeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer
• attest van leefloon (het attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden)

Onthaal Administratief Centrum, Gemeenteplein 13
Sportdienst, Sportweg 8
Bibliotheek, Groenstraat 42
UiTbalie, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
Lokaal Dienstencentrum ’t Klavertje,
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56

Koop vanaf
1 april 2021
je UiTPAS !

WELKOMSTCADEAU ’S
Zin gekregen om een UiTPAS aan te kopen? We verwelkomen je met
open armen én met enkele verrassingen! De aankoop van je pas
verdien je meteen dubbel en dik terug, want op je kaart staat meteen
een leuk pakket welkomstcadeau ‘s. Ontdek alles via www.lummen.be!

HOE GEBRUIK JE DE UITPAS?
Om punten te sparen:
• Ga naar een UiTPAS-activiteit en hou je UiTPAS tegen de tablet om een
punt te sparen. Let op: in de bib kan je max. 1 punt per week sparen.
• Is er geen UiTPAS-tablet? De baliemedewerker zal het punt op jouw kaart
zetten.
Om punten te ruilen:
Als je voldoende punten gespaard hebt, kan je ze omruilen voor
interessante voordelen zoals kortingen op voorstellingen en kampen,
een gratis zwembeurt in Lummen, een gratis drankje in het Lokaal
Dienstencentrum ‘t Klavertje of tijdens een culturele gemeentelijke
voorstelling enzovoort. Je kan ook punten sparen en omruilen in andere
UiTPAS -gemeentes.

Voor verdere vragen of meer info:
uitpas@lummen.be of telefonisch 013 390 515 (UiTbalie),
013 390 490 (dienst sport), 013 390 590 (OCMW)
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EN NOG
SPEELTUINEN IN LUMMEN
PLEZIER GEGARANDEERD!
DIGITALISERING IN DE BIB
Automatische inleverschuif
Ben je de openingsuren van de bibliotheek uit het oog verloren en
moet je dringend je uitgeleende materialen binnenbrengen? Dat
kan, 24/7 via de inleverschuif van de bibliotheek aan de kant van
de parking van de bibliotheek. Deze schuif kreeg intussen ook een
upgrade waardoor de ingeleverde materialen onmiddellijk verwerkt
en van jouw bibliotheekkaart gehaald worden.

Zoek jij nog een leuke plek waar je kinderen zich volledig
kunnen uitleven? Met elf terreinen vol speeltuigen, verspreid
over de hele gemeente, valt er altijd wel iets te beleven in
Lummen. Te voet of met de fiets, er is altijd wel een leuke
speeltuin in jouw buurt. Ga naar www.lummen.be/speeltuinen
en vind de voor jou dichtstbijzijnde speeltuin. Je kids zullen je
dankbaar zijn!
In elke speeltuin werd onlangs een nieuw infobord geplaatst
met enkele richtlijnen. Is een toestel beschadigd of is er
een probleem, geef dit dan zeker door via www.lummen.be/
melding. Zo kunnen we dit snel aanpakken en kunnen onze
kinderen spelen in een veilige omgeving.

Online betalen
Heb je geen kleingeld of betaalkaart op zak tijdens je bibliotheek
bezoek? Of geraak je momenteel niet in de bibliotheek, maar wil je
wel al jouw lidgeld betalen, of heb je nog een openstaand bedrag?
Geen probleem! Via je “mijn bibliotheek”-account betaal je snel,
handig en coronaproof! Met een druk op de knop reken je alle open
staande bedragen bij onze bibliotheek af.
Heb je nog geen “mijn bibliotheek”-account? Registreer je dan
snel via de website van de bibliotheek. Via dit account kan je
immers ook gratis gebruik maken van onze online diensten zoals
Fundels (digitale prentenboeken), Go Press (digitale kranten- en
tijdschriftartikels) en cloudLibrary (e-boeken)!

DIGITALE INFOBORDEN
OP KOMST
Je merkte het misschien al: onze lichtkranten zijn
verdwenen uit het straatbeeld. De lichtkranten maken
plaats voor onze gloednieuwe digitale infoborden die dit
voorjaar nog worden geplaatst. In de volgende editie van de
Lummenaar lees je er alles over!
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MAART IS MAAND VAN HET
BEVOLKINGSONDERZOEK
DIKKEDARMKANKER
Behoor je tot de leeftijdsgroep van 50 tot en met 74 jaar en is
het al 2 jaar geleden dat je een stoelgangstaal liet onderzoeken?
Dan krijg je van het Centrum voor Kankeropsporing een
uitnodigingsbrief.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160
of surf naar https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be

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

ANN VANHA

Hoeveel
geschenkjes
brachten de
vrijwilligers naar
de 75-plussers?

Hoe heet het
vaccinatiecentrum
waar alle
Lummenaren
binnenkort worden
gevaccineerd?

Fietslussen:
Hoeveel
kilometer is
de nieuwe
‘erfgoedroute’?

VRAAG 1

VRAAG 2

VRAAG 3

EREN

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 maart 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
1

2

3

4

5

6
1

2

3

4

Samen
een plek
creëren waar
het nog leuker
wonen is!
www.lummen.be
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5

6

De gemeentearbeiders krijgen hulp van enkele
jeugdspelertjes van Meldert SK bij de aanplant
van bomen.
Onze Mooimakers hebben het voortaan lekker
warm én zijn extra zichtbaar.
Alle 75+-ers werden verrast met een lekker
geschenk.
De kindergemeenteraad werd opnieuw
samengesteld.
Sint-Vincentius Lummen en de andere 4 goede
doelen nemen de cheque in ontvangst van het
Lumenneke.
De oude voertuigen van de groendienst en
dienst openbare werken werden vervangen
door 3 nieuwe, zuinige bestelwagens.

