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Gemeenteraad

Het Debat

Meerderheid
CD&V (10)
sp.a-Groen (5)
Onafhankelijke (1)

42 GEMEENTEN
42 DEBATTEN
VAN HERSTAPPE TOT HASSELT

Oppositie
N-VA (3)
Lumineus Lummen-Open Vld (3)
Onafhankelijke (1)

De cijfers

Miranda GIJSEN
Liliana CASAGRANDE
Koen LUTS

14.742
inwoners

Vandaag: Lummen

2.908

65-plussers (19,8%)

Maandag: Leopoldsburg

331

inwoners zijn werkloos

“Consensus over
Kolenhaven: we
willen een brug”
In Lummen ruziën meerderheid en oppositie duidelijk niet graag.
Sterker nog: ze verschillen nauwelijks van mening. Hun oplossing voor
de uitbreiding en ontsluiting van het industrieterrein Kolenhaven? Een
(dure) brug, zeggen ze zo ongeveer allemaal. En wat moet er gebeuren
om meer leven in de gemeente te krijgen? Het Schulensmeer beter
uitspelen. Ook daar zijn ze het over eens. “Maar dat is al beslist”,
reageert een verbaasde burgemeester Luc Wouters (CD&V).

Wat met
industrieterrein
Kolenhaven?

1

De Vlaamse regering
gaat het dossier over de
uitbreiding van industrieterrein Kolenhaven in
Lummen opnieuw opstarten na veel protest. Hoe valt dit
op te lossen?
An Goijens (Open Vld): “Alles
moet herbekeken worden, want
een goede ontsluiting is belangrijk. Bepaalde oplossingen kosten
ook meer dan andere.”
Is het verantwoord om hier tientallen miljoenen van de belastingbetaler in te stoppen? Weegt dat op tegen de jobs die het oplevert?
Rita Moors (N-VA): “De Kolenhaven is het zeker waard om ontwikkeld te worden, maar we moe-

ten ook nadenken of er ook geen
andere terreinen in Limburg zijn
die sneller en goedkoper kunnen
ingericht worden.”
Johnny Ceyssens (Groen): “Er is
overleg geweest op het kabinet
van
minister
Schauvliege
(CD&V), daar was ik ook aanwezig. Alle politieke partijen in
Lummen hebben een consensus
over het scenario met een nieuwe
brug, scenario 4 dus. (In dat scenario komt er een nieuwe brug
tussen Kolenhaven en de E314,
ten westen van het Albertkanaal
komt er ook een nieuwe ontsluitingsweg, nvdr). Ook al kost de
aanleg van een brug meer. In elk
geval: als er geen ontsluiting
komt, dan ook geen Kolenhaven
en dan blijven wij protesteren.”
Birgitt Carlier (sp.a-Plus): “Wij
willen ook een extra brug tussen
Kolenhaven en de E314. We moe-

ten solidair zijn met onze buurgemeenten, maar het is Vlaanderen
dat daar over beslist. Die ontsluiting is trouwens niet beperkt tot
één gemeente, maar voor de hele
regio. Het zou jammer zijn als
Vlaanderen de verkeerde keuzes
zou maken.”
Luc Wouters (CD&V): “Het is belangrijk dat er een gemeenschappelijk standpunt is met de buurgemeenten en met de werkgeversorganisaties. Schauvliege gaat in elk
geval de komende maanden met
een nieuw onderzoek starten.”
Waar alle partijen het in ieder geval over eens zijn: meer zwaar verkeer door de woonkern van Genenbos en langs de lagere school is
uitgesloten.

Is Lummen een
slaapgemeente?
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Lummen mist leven, in
het centrum zijn nauwelijks winkels, er valt niet
veel te beleven. Bovendien
kan je er ook moeilijk par-

keren.
Rita Moors (N-VA): “Iemand die
hier na tien jaar nog eens komt kij-

78%

is tevreden over de gemeente

279.690 euro

Hier is wel veel leven, denk maar
aan Zomerkriebels, het foodtruckfestival, … Op de laatste
Dolle Donderdag waren er 1.200
mensen rond de kiosk. Intussen
zijn ze hier ook appartementen
aan het bouwen in de buurt van
het Gemeenteplein, wat voor
meer bewoners in het centrum zal
zorgen. Die zullen ook naar de
bakker en de slager moeten, dus
dat zal de handel voeden. We hebben aanvragen gekregen voor drie
nieuwbouwprojecten in het centrum, twee van samen 1.000 vierkante meter en een ander van 500
vierkante meter. ”
Johnny Ceyssens (Groen): “In de
toekomst gaan we ons op een andere manier verplaatsen, we zijn
dus in elk geval geen voorstander
van extra parkeerplaatsen. Een
centrum met meer auto’s is minder leefbaar. Wij willen net een au-
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Johnny Ceyssens (Groen)

Luc Wouters (CD&V)

Fietslinten op
maat van
kinderen

“Uit een recente enquête blijkt dat 44 procent van de mensen zijn
kinderen niet alleen naar school of naar een activiteit durft laten
fietsen. Wij willen fietslinten: verbindingen tussen school en bijvoorbeeld Chiro, zodat we een gemeentelijk fietsnetwerk krijgen. Dat
hoeft niet eens zoveel geld te kosten. Bij elke ingreep die we doen,
moet het kind de norm worden. Een kind moet zich veilig kunnen
voelen.”

Een paar
minuten te lang
parkeren en je
krijgt hier al een
boete.

Links: Luc Wouters (CD&V) en Birgitt Carlier (sp.a-Plus)
Rechts: Rita Moors (N-VA), Johnny Ceyssens (Groen) en
An Goijens (Open Vld) Foto BERNARD VAN BUGGENHOUT

ken, zal weinig verandering zien.
Er zijn wel nieuwe woningen bijgekomen, maar geen handel. In
het mooiste pand van het Gemeenteplein zit nu het Wit-Gele
Kruis, dat zegt genoeg. Over het
parkeren in de blauwe zone is ook
veel ongenoegen. Een paar minuten overtijd, en je krijgt al een boete. Je voelt natuurlijk de gevolgen
van het internetwinkelen en Lummen is Hasselt niet, maar het kan
toch beter. Het parkeerbeleid
moet zeker worden bijgestuurd.”
(Na het debat zegt de burgemeester dat er eigenlijk maar twee keer
per week gecontroleerd wordt,
nvdr.).
An Goijens (Open Vld): “Van de
handelaars hoor ik dat als je geen
rode loper legt tot aan de deur, de
klanten doorrijden.”
Luc Wouters (CD&V): “Een
slaapgemeente? Dat ontken ik.

Voetbalclubs
samenvoegen?
“Samenwerken kan wel,
kijk maar naar Riemst”

is de gemiddelde verkoopprijs
van een woning

72%

vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor bewoners

50%

vindt dat de voetpaden
in goede staat zijn

29%

Rita Moors
(N-VA)

heeft zonnepanelen

42%

toluw en leefbaar centrum. Het nieuwe project in de Ketelstraat waar
rekening wordt gehouden
met fiets- en autodelen, is een
mooi voorbeeld.”

vindt dat het gemeentebestuur
voldoende inspanningen doet
om bewoners bij veranderingen
te betrekken

8,2%

Verkoopt Lummen
zichzelf wel goed?
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In de toeristische gids van
Limburg staat een klein
fotootje en zes lijnen
tekst, want de gemeente
wil geen geld spenderen
aan meer tekst en foto. Terwijl
Lummen wel troeven heeft: vier
kastelen, het Schulensmeer, Vallei
van de Zwarte Beek, Willekensberg, Duizendjarige Eik,…
An Goijens (Open Vld): “We zouden het Schulensmeer wat meer
willen uitspelen, met een speeltuin, plus een plek waar ouders in-

wordt geboren in
een kansarm gezin

tussen iets kunnen drinken. We
denken ook aan een kabouterpad
zoals in Bovy, maar dan creatiever. Of aan iets als het blotevoetenpad in Zutendaal.”
Luc Wouters (CD&V): “Misschien moeten we meer investeren
in communicatie, want jullie lezen
onze beslissingen blijkbaar niet.
We hebben al een belevingspad en
een speeltuin voorzien aan het

Schulensmeer. Van Europa krijgen we 6 miljoen euro om daar te
investeren.”
“We willen inderdaad niet te veel
geld geven aan die gids van Limburg, we hebben onlangs nog samen met Herk-de-Stad en Halen
een uitgebreide gids uitgegeven”,
vertelt de burgemeester ons na het
debat.

175

kinderopvangplaatsen (2016)

Lees meer over het debat
op www.hbvl.be/hetdebat
Bekijk zondag om 18u30 het
portret van Leopoldsburg op TVL

ONZE ANALYSE
De gemeente Lummen investeert fors in de toekomst van zijn voetbalclubs, maar ze spelen allemaal in de op een na laagste provinciale
afdeling. Is het niet beter om die samen te voegen tot één club, op één
locatie?
“Ik geloof in de samenwerking tussen de verschillende Lummense
clubs”, zegt Luc Wouters die tot voor kort scheidsrechter was in eerste
klasse. “We moeten vermijden dat onze jonge voetbalspelers naar andere
gemeenten trekken. Ik kijk bijvoorbeeld naar Riemst waar de gemeente
investeert in kunstgrasvelden. Daar stimuleren ze ook de samenwerking
tussen de clubs”.

Birgitt Carlier (sp.a-Plus)

“Geen
voorakkoord”

De lijsttrekkers waren tijdens het debat wel erg lief voor elkaar. Ze
willen duidelijk straks allemaal besturen met Luc Wouters (CD&V) die
wellicht droomt van een absolute meerderheid. Sinds Wouters
gestopt is al scheidsrechter is hij ook meer aanwezig in de gemeente
en dat zou hem een bonus kunnen opleveren. Al zal CD&V wellicht
toch een partner kunnen gebruiken. De vraag is of dat opnieuw sp.a
zal zijn. “Ik heb in elk geval geen voorakkoord”, zegt Birgitt Carlier.
Johnny Ceyssens (Groen) hoopt zelfs op een forse groei naar 3
zetels. Rita Moors (N-VA) moet nog starten met haar campagne.
Open Vld heeft geen volledige lijst, en dat zegt ook al genoeg.

