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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 14 oktober

Beste Lummenaar,

Lummen is opnieuw vertegenwoordigd 
in het Vlaams Parlement! En niet door 
de minste. Onze eigen Rita Moors 
legde eind september haar eed af in 
het Vlaamse halfrond. Dat is goed 
voor Lummen. En dus goed voor u! 
Want een rechtstreekse lijn tussen het 
lokale bestuur en het Vlaamse niveau 
heeft niets dan voordelen. Sommige 
lokale zaken kunnen zo sneller worden 
aangepakt. We wensen Rita in elk geval aangepakt. We wensen Rita in elk geval 
veel succes. 

Tot zover het goede nieuws. Want 
ondertussen blijkt Covid-19 een 
hardnekkige tegenstander te zijn. 
De coronacrisis stelt ons voor 
ongeziene sociale, maatschappelijke 
en economische uitdagingen. Ook in 
Lummen. De N-VA werkt samen met 
haar coalitiepartner hard aan de nodige 
initiatieven om dit virus het hoofd te 
bieden, onze inwoners te beschermen 
en onze ondernemers te ondersteunen. 
In een volgend nummer gaan we daar In een volgend nummer gaan we daar 
dieper op in. 

Alsof het allemaal nog niet erger kon, 
krijgen we nu ook nog eens een federale 
regering op ons bord waar de Vlaming 
niét voor gestemd heeft. Blijkbaar was 
de gezamenlijke aversie tegen de N-VA 
belangrijker dan een coherent, krachtig 
beleid dat door een Vlaamse meerder-beleid dat door een Vlaamse meerder-
heid wordt gesteund. 

Dat er met de N-VA goed bestuurd kan 
worden, bewijzen we hier in Lummen. worden, bewijzen we hier in Lummen. 
En dat zullen we blijven bewijzen!

Tot binnenkort, en hou het veilig en Tot binnenkort, en hou het veilig en 
gezond. 

Maarten Aerts 
Voorzitter

N-VA-schepen Rita Moors legde op 28 september de eed af als nieuwe parlementslid 
in het Vlaamse Parlement. Rita vervangt Jos Lantmeeters, die provinciegouverneur 
van Limburg is geworden. Een onverwachte wending in de politieke carrière van Rita 
Moors, maar “ik ga dit mandaat met veel enthousiasme en ijver invullen. Zoals ik 
met alles doe.”

In de politiek kan het snel gaan. Rita 
Moors stapte pas in 2010 in de lokale poli-
tiek. Ze zette mee haar schouders onder 
de opstart van de N-VA in Lummen. Dat 
bracht haar in 2012 in de gemeenteraad als 
fractieleider. In 2018 stapte de N-VA mee 
in de coalitie en werd Rita eerste schepen, 
bevoegd voor onder meer Economie, Mo-
biliteit en Toerisme. In 2019 ondersteunde 
ze de Limburgse lijst voor de Vlaamse 
verkiezingen vanop een derde opvolgers-
plaats. 

Unieke kans met beide handen grijpen
“Nu Jos Lantmeeters provinciegouverneur 
is geworden, krijg ik de onverwachte maar 
unieke kans op een prachtig en uitdagend 
mandaat in het Vlaams Parlement” zegt 
Rita. “De eerste dagen waren wat over-
donderend, maar ik heb snel de koe bij de 
horens gevat. Wie mij kent, weet dat ik er 
altijd voluit voor ga. Elke kans die je in 

je leven krijgt, moet je met beide handen 
grijpen, met ijver en inzet. Dat is mijn 
motto en zo zal ik ook dit nieuwe mandaat 
invullen.”

In het Vlaamse halfrond wordt Rita vast 
lid van de commissie Economie, Werk, So-
ciale Economie, Wetenschap en Innovatie 
en de commissie Mobiliteit en Openbare 
Werken. 

“Die bevoegdheden vallen nauw samen 
met mijn lokale portefeuilles in Lummen 
en mijn professionele achtergrond. Er lig-
gen nog heel wat dossiers op de tafel waar 
ik me zal voor inzetten”, aldus Rita Moors.

Rita Moors als kersvers Vlaams Parlementslid: “Ik ga deze uitdaging met volle overtuiging 
aan.”

RitaMoors

VOLG RITA MOORS VIA:

www.ritamoors.be

Rita Moors is Vlaams Parlementslid



LUMMEN

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse 
Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie 
van natuur-verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en 
jeugdverenigingen.

• erkent Zuhal 220 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 427 hectare

natuurreservaat toegankelijker,

• redden we De Groene Delle, een gebied met veel biodiversiteit en een rolmodel voor de 

strijd tegen droogte,

• krijgt het Noord-Limburgse Bosland 110.000 euro financiële steun om zich te 

versterken,

• wordt het Nationaal Park Hoge Kempen twee keer zo groot en komen er drie nieuwe 

poorten bij, waaronder ‘t Eilandje in Neeroeteren en Thorpark in Genk.

122 
miljoen

euro budget

4.000 ha
effectief extra bos

tegen 2024

20.000 ha
extra natuur

onder natuurbeheer

In de provincie Limburg ...

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije 
jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.” 

“

Samen maken we Limburg groener

Hebt u een

goed idee en wilt

u mee de handen uit

de mouwen steken?

Mail dan naar 

meerbos@vlaanderen.be

Uw N-VA-mandatarissen in Lummen

Rita Moors
1ste schepen
Economie, Mobiliteit, Toerisme 
en Personeel
rita.moors@n-va.be

Gunter Van Oost
Fractieleider gemeenteraad
gunter.vanoost@n-va.be

Koen Claes
Gemeenteraadslid
koen.claes@n-va.be

Maarten Aerts
Bijzonder Comité voor de 
sociale dienst (BCSD)
maarten.aerts@n-va.be


