
Hier

‘Inbreiding en inspraak, 
het kan. Zorg voor een 
duidelijk kader en betrek 
bewoners.'

ONZE VISIE OP EEN LEEFBARE 
DORPSKERN
Laten we maar met de deur in huis 

vallen: Groen Lummen vindt dat 

de inrichting van onze dorpskern 

veel beter kan... 

Het lokaal overleg doet zeer goed 

werk, daar hebben we het niet over. 

Wel over hoe je een centrum inricht. 

De regels hiervoor worden door het 

lokaal beleid gemaakt en daar wringt 

de schoen. Er zit namelijk te weinig 

lijn in. Gemeente Lummen heeft geen 

plan van aanpak, laat staan een 

uitgewerkte visie op het centrum. 

Groen Lummen vraagt al jaren naar 

een centrumplan. Een beeld-

kwaliteitsplan zou al een goede stap 

zijn: dit plan gaat over de visie op hoe 

een stukje grondgebied ontwikkeld 

mag worden. Het  plan kan een 

antwoord geven op vragen zoals hoe 

gebouwen ontworpen mogen 

worden, hoe buitenruimtes ingericht 

moeten worden en welke (duurzame) 

materialen gebruikt. Nu merken we 

dat aan de ene kant van het dorp een 

gebouw 5 woonlagen mag hebben en 

aan de andere kant  maar 3, dat het 

ene appartement de wettelijke 

bepaling van 1,5 garage per 

appartement moet volgen, het 

andere krijgt een goedkeuring voor 

slechts 1 garage per appartement. 

Wie of wat bepaalt dit ad hoc 

beleid? Goede contacten? De 

windrichting?                                    

We zijn voor kernversterking en 

verdichting, maar het mag niet zo zijn 

dat een bouwpromoter bepaalt hoe 

de zo belangrijke groene en open 

ruimtes eruit gaan zien. 

Een leefbare woonkern is ook een 

woonkern die rekening houdt met de 

bewoners als er activiteiten worden 

georganiseerd.  Gezelligheid: ja! 

Overlast in teveel decibels of 

onbereikbaarheid: nee...

Voor meer info zie onze website.

in Lummen
najaar 2017

Een groene doener

Het belang van tuinen

Groen Schakelcongres
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Mario en Bert, moestuiniers
GROENE DOENERS MET LEF

De moestuin bij kasteel Het Hamel ligt er prachtig bij binnen haar oude 

muren. Na heel wat jaren in een hectische job, werkt Mario nu in een 

oase van rust als hoofdtuinier bij Stichting De Moffarts.

Hij onderhoudt samen met collega Bert de tuin en het park. Ze doen er zowat 

alles behalve het gras maaien. Zelfs zwerfvuil verzamelen langs de randen van 

het park is, jammer genoeg, soms deel van het werk. Belangrijk is echter dat 

het domein de uitstraling blijft behouden zoals vastgelegd in de doelstellingen 

van de Stichting.

De Stichting wil dit stukje cultureel patrimonium  in Lummen vrijwaren, 

uitbreiden en toegankelijk maken. Hierbij horen ook park en moestuin. 

Mario en Bert streven ernaar de moestuin zo biologisch mogelijk aan te planten 

en te onderhouden. Zo zie ik 'stinkertjes' en tabaksplanten staan die met hun 

geur de planten rondom beschermen tegen insecten. Sinds enkele jaren 

worden ook verschillende oude groentensoorten gekweekt zoals pastinaak, 

postelein, kardoen en aardpeer.  De tuin brengt veel meer voort dan nodig voor 

eigen gebruik. De overschot van de groenten gaan naar het Open Poortje in 

Lummen en komen zo in goede  handen terecht.

Ben je benieuwd naar het park en de moestuin, hou dan zeker de 

opendeurdagen in het oog. Op aanvraag kunnen er rondleidingen worden 

gegeven voor groepen. Meer info over het park vind je op onze website.

Moestuin Stichting De Moffarts © Anita Steegmans
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Meer rekening houden met 
aantal loopbaanjaren...

MEER GROEN IN LUMMENSE 
(VOOR)TUINEN

Lummen ademt natuur. Toch roept Groen Lummen elk gezin op om nog meer in 

te zetten op natuurlijk groen in onze tuinen. "Waarom?" horen we u al vragen. 

Een groene buffer in uw tuin zuivert de luchtkwaliteit en draagt bovendien bij 

aan de biodiversiteit.  Uit een studie van de KU Leuven blijkt dat 8% van de 

totale oppervlakte van Vlaanderen wordt ingenomen door tuinen. Als je dan 

leest dat bossen 11% innemen, dan zijn tuinen een behoorlijk groot potentieel 

aan groene ruimte.  Een eenvoudige ingreep is je gras mulchen, nog beter is een 

deel van je gras in te zaaien als bloemenweide. Heel veel voortuinen bieden ook 

nog ruimte voor een boompje of een struik. Niet alleen goed voor de natuur, 

maar ook voor de uitstraling van je straat en voor de voorbijganger die mee 

geniet. Groen Lummen ziet hier ook een rol voor de gemeente: die zou elke gezin 

jaarlijks een gratis boom of plant kunnen schenken. Zeven Limburgse 

gemeentebesturen doen dit reeds en laten hun inwoners jaarlijks een gratis 

plant kiezen via natuurpunt.  

PENSIOENEN GROEN BEKEKEN

WISTJEDATJES 

Onze vraag in de gemeenteraad 

over het klimaatactieplan wordt 

mistig beantwoord door de 

burgemeester: "er zullen stappen 

ondernomen worden"...

Onze vraag naar duurzame en 

circulaire economie wordt wel 

onderschreven door de gemeente, 

maar ze doen er verder niets mee.  

Enkel woorden en geen daden!?

Onze vraag naar laadpalen wordt 

gelukkig beantwoord door de 

provincie: die legt elke gemeente 

een aantal palen op, anders 

kwamen er  wellicht  geen.

Onze vraag naar het omvormen 

van leegstaande  landbouw-

bedrijven naar co-housing wordt 

duidelijk beantwoord door de 

burgemeester: geen interesse!

Nochtans zijn andere types 

woonvormen meer dan ooit aan de 

orde.

We blijven vragen naar 

eenrichtingsverkeer op het 

dorpsplein.

We blijven vragen naar veiligheid 

voor de zwakke weggebruikers in 

heel Lummen. Dit blijft zelfs een 

van onze grootste zorgen.

We blijven vragen naar een goed 

kerkenplan, naar het bekijken van  

zogenaamde jachtgebieden,  naar 

budgetten en begroting want er 

wachten ons grote rekeningen.. 

We blijven uw kritische luis in de 

pels!

GIJS GERITS

ANITA STEEGMANS

TER INSPIRATIE
Wil je graag een niet te grote boom of  

struik, dan bevelen we van harte de 

krentenboom aan, de lijsterbes, de 

meidoorn en judasboom, een 

sierappel of -peer, de boswilg en ook 

alle esdoornsoorten in bol- of 

zuilvorm. Deze zijn zowel decoratief 

als interessant voor bijen. 

Liever geen bladverliezende boom? 

Dan is de steeneik een optie, naast 

bekende soorten als taxus en 

Portugese laurier.

Mag het wat wilder: laat dan een 

stukje tuin liggen en geef er planten 

als dovenetel en kattenkruid een 

kans. Ideaal voor vlinders en bijen!

Zie ook "Bomen voor kleine tuinen" op  

www.vlaanderen.be/NL/publicaties

Groen wil meer rekening houden met 

de duur van de loopbaan in plaats van  

vaste pensioenleeftijden. Wie dat wil, 

mag voor Groen met pensioen na 42 

loopbaanjaren ofwel op zijn/haar 65e, 

afhankelijk van wat eerst komt. Dit 

systeem is rechtvaardiger voor wie 

op vroege leeftijd begint te werken. 

Vaak zijn dat ook mensen met de 

zwaarste loopbanen. Wie op zijn 18 

begint te werken, kan zo na 42 jaar op 

zijn 60e met pensioen. Periodes van 

werkloosheid, ziekte, ouderschaps-

erlof en mantelzorg tellen ook als 

loopbaanjaren. De grens van 65 moet 

niet naar boven. De effectieve 

pensioenleeftijd in België ligt op 60 

jaar, er is dus nog ruimte genoeg om 

die te verhogen.

De wettelijke pensioenleeftijd 

helemaal afschaffen, daar pleiten we 

niet voor, omdat dit ook een 

bescherming biedt voor mensen die 

door omstandigheden geen of 

onvoldoende loopbaanjaren konden 

opbouwen zoals personen met een 

handicap. Tellen in loopbaanjaren 

mag voor ons de regel worden, maar 

wie er door omstandigheden niet 

geraakt, willen we ook niet laten 

werken tot hun 75e....
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Half juni fietste Groen Lummen 

met een aantal sympathisanten 

de "Ronde van Lummen". 

De weergoden waren ons goed gezind 

en het Lummens groen lag er prachtig 

bij. Het werd een supergezellige tocht 

die ons langs verschillende 

gehuchten voerde en die afgerond 

werd met een heerlijke pint op een 

Lummens terras. 

Bedankt aan iedereen die er bij was!

1
Groen Lummen zoekt mensen met 

goene kriebels om ons team te 

versterken. 

Ben je geïnteresseerd in wat er om je 

heen gebeurt, wil je met anderen 

discussiëren over sociaal-

maatschappelijke thema's, vind je het 

gewoon fijn om op een praktische 

manier mee te werken, wil je graag 

eens een vergadering bijwonen...

Neem dan zeker contact op met ons. 

2
Ook dit jaar namen we weer deel 

aan Valentrein, een actie 

waarmee Groen het openbaar 

vervoer als basisdienstverlening 

in de verf wil zetten.

Een goede manier om dit te doen, is 

de treinreiziger even verwennen in de 

vroege ochtenduren. Groen Lummen 

stond met choco en koffie op het 

perron in Schulen en de warme 

attentie werd door velen gesmaakt!

3

Groen Lummen was aanwezig op 

de eerste Farmers Bar van de 

Winning.

Elke tweede dinsdag van de maand 

organiseert de Winning een Farmers 

Bar . Jong en oud zijn dan welkom 

voor een hapje en een drankje met 

bijna letterlijk je neus op de koeien. 

een aanrader!

4

© Roland Dreesen © Nele Broekmans © Gunther Derijck © De Winning



Doeners uit Lummen lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

SCHAKELCONGRES VAN GROEN OP 17 
EN 18 NOVEMBER IN BRUSSEL

Met de verkiezingen volgend jaar in het vooruitzicht, ben je 
misschien wel geïnteresseerd in meepraten en denken met andere 
geïnteresseerden. Je hoeft hiervoor zelfs geen lid te zijn van Groen!

 Op het schakelcongres van Groen bepalen we samen onze visie op de 
relatie van overheid met burgers, ondernemers en  middenveld. Drie 
thema's staan centraal: economie, mobiliteit en (gezondheids)zorg.

Je bent welkom in The Egg, Barastraat 175, Brussel
17/11 van 20u - 22u   en   18/11 van 10u - 18u30

Inschrijven kan via de website www.groen.be

Tot dan!

Groen Lummen 

Johnny Ceyssens

Loyestraat 6

3560 Lummen

0495873003

johnny.ceyssens@groen.be 

www.groenlummen.be 

     www.facebook.com/lummen

      @groenstad

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.




