
Begin 2020 startte de gemeente Lummen 
een samenwerking op met het studiebureau 
City D met het oog op het opwaarderen 
van het handelscentrum in de gemeente. 
Uit die studie bleek dat het centrum van-
daag te weinig voorzieningen heeft om 
gezelligheid en uitstraling te creëren, 
onder meer omwille van de verkeers-
afwikkeling en de parkeerplaatsen.

Terrasuitbreiding permanent maken
Schepen van Economie Rita Moors: “Ook 
deze zomer werd het verkeer ter hoogte 
van horecazaken afgeleid zodat er gelegen-
heid was om de terrassen uit te breiden. 
Dat initiatief kon op zeer veel bijval reke-
nen, zowel bij de bezoekers van het cen-
trum als bij de horeca-uitbaters. We willen 
deze terrasuitbreiding in de toekomst dan 
ook een permanent karakter geven.”

Geen auto’s meer rond plein
Door het creëren van onder andere een 
dubbele rijrichting aan de zuidkant van 

het Gemeenteplein, zullen auto’s niet meer 
volledig rondom het Gemeenteplein kun-
nen rijden. Zo wordt het handelscentrum 
een stuk aantrekkelijker en krijgt het weer 
een gezellige pleinfunctie. 

Antea Group heeft inmiddels de opdracht 
gekregen om de plannen op te maken. 
Zodra deze plannen klaar zijn en de 
aannemer aangesteld is, kan het project 
van start gaan.

Beste Lummenaar

September staat inmiddels voor de deur 
en traditioneel gaan de schoolpoorten 
weer open. Door corona heeft vooral de 
jeugd een bijzondere periode achter de 
rug. Laten we hopen dat de herstart voor 
hen in zo normaal mogelijke omstan-
digheden kan gebeuren. De veerkracht 
die de jongeren de afgelopen maanden 
hebben moeten tonen, is niet te onder-
schatten.

Maar niet alleen de jeugd heeft deze 
pandemie moeten ondergaan: ieder van 
ons heeft de gevolgen van corona mogen 
ervaren. Door de vergevorderde vacci-
natiecampagne is er echter licht aan het 
einde van de tunnel, de weg naar vrijheid 
werd eindelijk ingeslagen! 

Ik bedank dan ook graag allen die zich 
hebben ingezet in het vaccinatiecentrum 
Watt 17, maar zeker en vast ook u, beste 
Lummenaar. Dankzij uw medewerking 
en engagement is meer dan 88 % van de 
volwassen Lummense bevolking volledig 
gevaccineerd, en kreeg maar liefst 94 % 
ondertussen een eerste prik.

In dit huis-aan-huisblad vindt u een over-
zicht van de projecten in Lummen die in 
deze bestuursperiode worden uitgevoerd, 
waaronder de structurele heraanleg en 
opwaardering van het Gemeenteplein, het 
toenemende wandel- en fi etstoerisme, 
de ontsluiting van de Kolenhaven en een 
camperparking aan het Schulensmeer.

Veel leesplezier. Hou het veilig en hou het 
gezond.

Maarten Aerts
Voorzitter

Gemeenteplein wordt gezellig en aantrekkelijk 
Het Gemeenteplein in Lummen krijgt een nieuwe look. De verkeersstroom wordt 
geoptimaliseerd en de terrassen krijgen meer ruimte. Op die manier maken we van het 
Gemeenteplein opnieuw een gezellige en aantrekkelijke plaats om te vertoeven.

U heeft het onge-
twijfeld al gezien: 
het gemeentehuis 
en het Gemeente-
plein baden in de 
prachtige bloemen! 
Zo stimuleren we 
nu al de gezel-
ligheid van ons 
dorpscentrum. 
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Studie moet knoop rond ontsluiting Kolenhaven Lummen ontwarren 
Het is al jarenlang de bedoeling om de vroegere Kolenhaven van de 
mijn van Zolder, een zijdok van het Albertkanaal, uit te breiden tot 
een groter industrieterrein. De watergebonden ligging van de Kolen-
haven biedt immers talrijke mogelijkheden voor ontsluiting, waar de 
huidige aanwezige bedrijven slechts beperkt gebruik van maken.

Momenteel onderzoekt Studiebureau Arcadis op welke manier de 
Kolenhaven van Lummen het best wordt ontsloten:

• Arcadis zal verschillende tracés bestuderen;
• de Vlaamse Waterweg leidt de studie;
• de leefbaarheid van de woonkernen moet maximaal gevrijwaard 

worden.

Camperparking aan Schulensmeer
Vanaf 1 juni voorziet de gemeente Lummen een 
afgebakend terrein voor acht kampeerauto’s aan het 
Schulensmeer. Parkeren met een kampeerauto is 
vanaf dan enkel nog toegelaten op dit afgebakende 
stuk. Op deze manier wil de gemeente het wild-
parkeren tegengaan.

In het voorjaar van 2022 komt er een de� nitieve 
verharde parking met slagboom, met de nodige nuts-
voorzieningen: elektriciteit, watertoevoer en -afvoer, 
verharde standplaatsen, enzovoort. De gemeenteraad 
moet de tarieven vanaf 2022 nog bepalen. 

Wildparkeren
Rita Moors, schepen van Toerisme en Mobiliteit: 
“Omdat de parking momenteel een geliefde plaats is 
voor een coronaveilige vakantie en heel wat campers op het grasveld parkeren, zochten we 
naar een tijdelijke oplossing. Vanaf 1 juni werd voorzien in een afgebakend terrein van acht 
camperauto’s aan het Schulensmeer. Parkeren met een kampeerauto is vanaf dan enkel nog 
toegelaten op dit afgebakende stuk. Op het naastgelegen grasveld en de verharde parking 
mogen enkel personenwagens parkeren.”

Voor meer info: dienst Vrije Tijd, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen, 
013 390 515.

Luminigolf
De afgelopen maanden hebben jullie misschien een balletje geslagen in 
Lummen: op initiatief van de Raad van Toerisme werd een heus golfparcours 
uitgestippeld door ons mooie Lummen.

De spelbenodigdheden kan je afhalen bij de Lummense horeca. Zo kan je 
op je eigen tempo verschillende holes bespelen. Ook de inwoners van het 
Frederickxhof gingen al op ontdekking en genoten met volle teugen!

Hebt u zin om zelf een balletje te slaan, surf dan naar de website 
www.lummen.be/sport-en-vrije-tijd/toerisme/luminigolf of contacteer 
de UiTbalie, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 in Lummen, 013 390 515.

“Als Vlaams volksvertegenwoordiger 
wil ik met alle  partijen tot een goede 
oplossing komen en mijn  schouders 
zetten onder dit dossier dat al erg 
lang aansleept.” 

Schepen en Vlaams Parlementslid 
Rita Moors
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Lummense wandeltellers draaien op volle toeren 
In Lummen staan vier wandeltellers die tellen hoeveel wandelaars elke dag een bezoek brengen aan onder andere het Schulens-
meer en het Domein van de Duizendjarige Eik. In 2020 registreerden die tellers een recordaantal bezoekers.

Rita Moors, schepen van Toerisme: “Door corona 
haalden we massaal onze wandelschoenen van onder 
het stof. Wandelen is weer populair en dat merken we 
ook in Lummen.” In 2011 registreerde de teller aan 
de Duizendjarige Eik nog 5.954 wandelaars. In 2020 
waren er dat maar liefst 11.461. Ook aan het Schulens-
meer tekenden we een stijging van 33 procent op ten 
opzichte van vorig jaar: van 84.244 wandelaars in 2019 
naar maar liefst 112.054 in 2020. “Lummen valt in de 
smaak. Zowel voor eigen inwoners als voor toeristen 
hebben we heel wat wandelplezier te bieden”, besluit 
Rita Moors.

Ook zin om op pad te gaan? 
Ontdek alle wandelingen via www.lummen.be/sport-en-vrije-tijd/toerisme/wandelen of haal een wandelkaart op in de UiTbalie, 
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 in Lummen, 013 390 515.

Het voorbije jaar steeg het aantal wandelaars aan het Schulensmeer met maar 
liefst 33 procent.
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Fiets door Lummen!
Lummen is drie nieuwe � etslussen rijker. De Melkwegroute en Populierenroute werden in een nieuw kleedje gestoken 
en omgevormd naar drie nieuwe � etslussen: de 50 Tinten Groenroute (44 km), de Erfgoedroute (54 km) en de Lumennekes-
route (19 km). Op zondag 28 maart werd de Lumennekesroute o�  cieel geopend. 

Rita Moors, schepen van Toerisme: “Er is voor elk wat wils. Zo is de 
‘Lumennekesroute’ vooral gericht op gezinnen met kinderen. De 
natuurliefhebber kan genieten van de ‘50 Tinten Groenroute’, een 
mooie fietslus door de prachtige natuur. De ‘Erfgoedroute’ voert 
de fietsers langs tal van mooie erfgoedparels. Daarnaast zetten we 
bedrijven in de kijker die meewerken aan het korteketenverhaal.”

Zin om Lummen al fi etsend te ontdekken?
Surf dan naar www.lummen.be/sport-en-vrije-tijd/toerisme/fietsen
waar u de fietskaart gratis kan downloaden en alle info over de korte-
ketenbedrijven en horecazaken langs de routes kan ontdekken!

De fietskaart is voor 1,50 euro te koop in de UiTbalie, 
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 in Lummen, 013 390 515.

Binnenkort: hondenlosloopweide 
in Lummen
Als schepen van Toerisme en fervent hondenlie� ebber maakt Rita 
Moors werk van een hondenlosloopweide in Lummen. “Hopelijk 
kunnen we tegen de winter onze viervoeters lustig laten ravotten in 
een mooie afgebakende weide!”, aldus Rita.

www.n-va.be/lummen
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 30 
nieuwe bossen 

in Limburg.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.


