
Hier

‘Ook vanuit de oppositie 
maakt Groen Lummen 
een verschil in de 
gemeenteraad’

GROEN WERKT!                              
OOK IN LUMMEN...
Slechts één persoon in de 

gemeenteraad en dan nog in de 

oppositie. Kan dat wel werken 

vraag je je wellicht af. We durven 

daar na bijna zes jaar in die raad 

volmondig ja op antwoorden. 

Weliswaar met veel voorbereiding 

en goede kennis van de dossiers 

die op de raad worden gebracht.

Minimaal twee dagen per maand, dat 

is wat ons raadslid aan het 

voorbereiden van de gemeenteraad 

besteedt. Je kan enkel goed oppositie 

voeren als je je dossiers kent en zo de 

juiste vragen kunt stellen. Met onze 

kritische vragen willen we de 

burgemeester en schepenen aan het 

denken zetten en wijzen op 

alternatieven, aanvullingen of 

lacunes in het beleid. Ook indirect 

wegen we zo mee op beslissingen. 

Zo vroegen we de gemeente op de 

raad van 18 december om zich aan te 

sluiten bij de Statiegeldalliantie. 

Aanvankelijk was de gemeente 

niet voor. We zijn ervoor blijven 

ijveren en zijn blij dat de raad op 19 

februari positief heeft gestemd! 

De kosten die de gemeente aan het 

ophalen van zwerfvuil besteedt - 

toch een 24 euro per inwoner als je 

campagnes en opruimacties meetelt 

-  zullen dalen. 

Ook het burgemeesterconvenant en 

het klimaat zijn na een eerder 

weigerachtige houding hoger op de 

agenda gekomen. 

VOOR EN MET LUMMENAREN
Via onze kritische tussenkomsten in 

de gemeenteraad komen onze punten 

geleidelijk aan op de agenda.

Groen blijft meer dan nodig om erop 

toe te zien dat groene beloftes ook 

echt worden uitgevoerd!

in Lummen

Groen bedrijf met lef

Een diervriendelijkere toekomst

Waarom op Groen stemmen?
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Karditsel
GROEN LUMMENS BEDRIJF MET LEF

Karditsel is een kaasmakerij met een verhaal op mensenmaat. De 

kaasmakerij is een fair samenwerkingsverband tussen twee bioboeren 

en twee kaasmakers. Bovendien is ze onlosmakelijk verbonden met 

wat de Limburgse natuur voortbrengt. En dat levert smakelijke kazen 

op!

De grondstoffen komen uit duurzame landbouw, het biologische gras komt van 

de abdij van Herkenrode en de biomelk komt van geitenboerderij 't Goerenhof in 

de Goeslaerstraat in Lummen. Pieter Coopmans bevordert de biodiversiteit op 

en rond de abdij van Herkenrode en levert gras en klaver aan de geiten. Koen 

Vanroye is de boer die voor de geiten zorgt, die op hun beurt weer voor de melk 

zorgen. Giedo De Snijder en Magda Bauweleers verwerken als meester-

kaasmakers de melk tot een uitgebreid assortiment rauwmelkse kazen.

Karditsel: een gepassioneerd voorbeeld van een duurzame lokale 

producent en van de korteketenbeweging.

Op zaterdagvoormiddag ben je tussen 10 en 12u welkom in de winkel bij het 

bedrijf om rechtstreeks van de producent je kazen te kopen. Daar krijg je ook 

antwoord op de vraag hoe het hen lukt om de grotere vraag naar kaas in de 

winter te rijmen met een lagere productie van geitenmelk door de drachttijd 

van de geitenmoeders. Op 22 april is het bovendien lammetjesdag, dan houdt 

Karditsel een grootse opendeurdag voor jong en oud! 

Meer info vind je op hun website www.karditsel.be

Het team van Karditsel: Koen Vanroye, Magda Bauweleers, Giedo De Snijder, Pieter Coopmans © Karditsel



IN ’T 
KORT

HIER

‘Hoe groter onze aanhang, 
hoe meer rekening er wordt 
gehouden met onze punten'

VOOR EEN DIER-
VRIENDELIJKERE TOEKOMST

Groen wil een samenleving die ook respectvol omgaat met dieren. Het welzijn 

van veel dieren komt nog te vaak in gevaar door de manier waarop ze worden 

gefokt, verhandeld, gehouden of gedood. Waar dieren mishandeld of 

verwaarloosd worden, willen we stevig ingrijpen. We steunden dan ook de 

acties tegen broodfok van honden in Lummen.

Dieren, zeker gezelschapsdieren, hebben een positief effect op het 

welbevinden van mensen. Een gemeente kan initiatieven nemen om dit te 

ondersteunen, zoals het aanleggen van uitloopplekken voor honden in de buurt 

van wijken, een tegemoetkoming in de dierenartskosten voor sociaal 

zwakkeren, inzetten op sterilisatie of castratie en het chippen van katten. 

Ook het stimuleren van diervriendelijke landbouwbedrijven kan een lokaal 

initiatief zijn. De gemeente kan trouwens zelf al een goed voorbeeld geven door 

schoonmaakproducten te kiezen waarvoor geen dierenproeven werden gedaan, 

WAAROM GROEN STEMMEN?

OPENBAARHEID VAN BESTUUR 

is een belangrijk punt voor Groen. 

Het streamen van de 

gemeenteraad, zodat je thuis kan 

meevolgen, gebeurt al in Hasselt. 

Onze vraag om dit ook mogelijk te 

maken in Lummen werd negatief 

beantwoord. Zelfs een 

geluidsopname is een brug te ver 

voor onze burgemeester en 

schepenen... 

Fuiven en evenementen brengen 

leven in een gemeente. Aangezien 

Groen Lummen gaat voor 

levendige woonkernen zijn we 

voorstander van initiatieven die dit 

ondersteunen. We zijn ook voor 

woonkernen die leefbaar zijn voor 

iedereen. 90 DECIBEL is de 

wettelijke norm voor fuiven en 

andere feesten. Deze norm is oké, 

maar meestal gaat de knop hoger. 

Als we er samen naar streven om 

deze afspraak te respecteren blijft 

het een feest voor iedereen! 

Lummen heeft zich ertoe 

verbonden de DUURZAME 

ONTWIKKELINGS-

DOELSTELLINGEN van de 

Verenigde Naties op te volgen en 

meer verband te leggen tussen 

lokaal en globaal. Het gaat dus 

over duurzame ontwikkeling op 

lokaal niveau. Mogelijkheden 

volop: meer inzetten op de 

kortevoedselketen, toegankelijke 

dienstverlening voor iedereen, 

bestrijden van armoede... 

Meer info vind je op https://

unric.org/nl/sdg-in-nederlands

ANITA STEEGMANS
Secretaris Groen Lummen

JOHNNY CEYSSENS
Voorzitter Groen Lummen

want wat het aantal dierproeven 

betreft is België helaas nog koploper.

Zelf kunnen we een bijdrage leveren 

door minder vlees en vis te eten, en 

naar de herkomst van producten te 

kijken. 

Veel Vlaamse boeren bewijzen 

vandaag al dat een 

diervriendelijke landbouw en 

veehouderij mogelijk is. 

Groen is ook tegen plezierjacht en het 

uitzetten van dieren hiervoor. Enkel 

beheersjacht omwille van goed 

faunabeheer is acceptabel. Hiervoor is 

een goed wildbeheerplan nodig dat 

overeenstemt met het natuurbehoud.

Gelukkig krijgen almaar meer 

mensen oog voor dierenwelzijn. 

Waarom gaan stemmen als de 

politiek vaak op een circus lijkt? 

Omdat het belangrijk is en blijft om 

onze stem te laten horen!

Groen heeft geen populair programma 

dat mensen naar de mond praat. Toch 

merk je, als je terugkijkt naar het 

verleden, dat bijna alle andere partijen   

in hun programma's standpunten van 

Groen hebben overgenomen. Thema's 

die zij vroeger geitenwollensokpraat 

vonden, staan nu hoog op hun 

agenda. Daarin durft Groen voorloper 

te zijn, zelfs al weten we dat we zo 

niet altijd de grote massa 

aanspreken. 

Ons doel blijft werken aan een 

gezond, menselijk en eerlijk Lummen. 

De Groene kaart trekken blijft ook in 

Lummen nodig want een goede 

uitslag van Groen heeft zeker impact. 

Zelfs al zitten we niet in de 

meerderheid, hoe groter onze 

aanhang, hoe meer andere partijen 

verplicht zijn rekening te houden met 

onze thema's. 

Vind je ook dat het anders kan? 

De verkiezingen zijn een kans om aan 

te geven wat jij belangrijk vindt!
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Elke maand komt het bestuur van 

Groen Lummen samen om ons 

programma en onze acties voor te 

bereiden.  

Dit jaar staan de vergaderingen in het 

teken van de verkiezingen op 14 

oktober. De speerpunten voor ons 

programma liggen al vast. Binnenkort 

start de werkgroep die deze punten 

verder gaat uitwerken. Wil je graag 

meedenken in een van onze 

werkgroepen? Laat het zeker weten. 

Het verplicht je tot niets, wij zijn blij 

met de extra ideeën!

1

Groen Lummen was erbij in 

Meldert tijdens de wandeling 

tegen broodfok van honden. 

Dierenwelzijn staat hoog op de 

agenda bij Groen. Broodfok op grote 

schaal kan niet voor ons. Meestal 

gaat dit ten koste van de mentale en 

fysieke gezondheid van de 

moederdieren. Dankzij de acties, de 

petitie en de wandeling, werd de 

vergunning voor een grootschalige 

fokkerij in Lummen geweigerd.

2 Ook dit jaar stonden we weer op 

het perron in Schulen station voor 

onze Valentrein-actie. 

Dit is al de vijfde keer op rij dat we op 

Valentijn de treinreizigers een 

attentie geven om hen te bedanken 

dat ze voor het openbaar vervoer 

kiezen. Met deze actie willen we 

echter ook aandacht blijven vragen 

voor een betere infrastructuur, meer 

informatie en een uitgebreidere 

dienstregeling voor bussen en 

treinen.

3

Groen werkt graag over de 

grenzen heen. 

Groen Lummen staat voor 

samenwerkingsverbanden over de 

gemeentegrenzen heen. We geven 

zelf het goede voorbeeld door 

geregeld acties te voeren samen met 

Groen-groepen uit buurgemeentes, 

zoals Groen Herk-de-Stad op deze 

foto. Met Heusden-Zolder werkten 

we onlangs ook al samen rond de 

Kolenhaven. 
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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.

GROEN LUMMEN KOMT OP MET EEN EIGEN LIJST 
VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

VAN 2018

Tijdens de komende maanden zullen we geregeld op pad zijn.

Zijn er dingen die beter kunnen bij jou in de buurt? 
Heb je ideeën om de gemeente eerlijker, menselijker, gezonder te maken?

Laat het ons weten!

Dit kan via johnny.ceyssens@groen.be

Wil je meer weten over ons en waar Groen Lummen voor wil gaan?
Hou dan zeker onze website in de gaten, 

die wordt binnenkort vernieuwd.

Groen Lummen 

Johnny Ceyssens

Loyestraat 6

3560 Lummen

0495 87 30 03

johnny.ceyssens@groen.be 

www.groenlummen.be 

     www.facebook.com/groenlummen

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.




