
'WIJ WILLEN NIET VOOR JULLIE, 
MAAR SAMEN MET JULLIE AAN 

POLITIEK DOEN'

Jij kiest. Jij kent je buurt als geen ander. Je vindt geluk in een 
levendige buurt met veel groen en weinig verkeersdrukte?
Je bent onze eerste medestander.

Verkeersveiligheid voor alle weggebruikers is voor ons 
topprioriteit. We richten de straten zo in dat een kind van tien 
veilig en vol vertrouwen naar school kan fietsen.
Ook inspraak van de Lummenaar telt voor ons. Wij willen niet 
voor jullie, maar samen met jullie aan politiek doen.

We bouwen samen met jullie aan een bruisende gemeente waar 
mensen voor elkaar zorgen. We zetten in op betaalbaar wonen,  
veilige straten en toegankelijk groen op wandelafstand.

Hier wordt je stem gehoord en krijgt iedereen een eerlijke kans.

MENSELIJKER, 
EERLIJKER, 
GEZONDER

Lummen

JOHNNY CEYSSENS
LIJSTTREKKER

Ve
rk

ie
zi

ng
sd

ru
kw

er
k 

20
18

. V
.u

.: 
Jo

hn
ny

 C
ey

ss
en

s,
 L

oy
es

tr
aa

t  
6,

 3
56

0 
Lu

m
m

en



Met haar centrale ligging is Lummen een fijne locatie om te 
wonen. Dit maakt dat er op sommige plaatsen veel verkeer 
is en dat er heel wat wordt gebouwd.

We versnellen de aanpak van de gevaarlijke 
kruispunten in Lummen en weren vrachtverkeer uit 
woonbuurten. In overleg met de handelaars maken 
we het centrum autoluw en ontmoedigen we 
sluipverkeer.

We maken een inhaalbeweging voor Lummen als 
fietsveilige gemeente. We staan in voor goede 
oversteekplaatsen en een beter onderhoud van de 
trage wegen.

Kernverdichting gaat samen met ruimte voor sport 
en ontspanning. Betaalbaar wonen en nieuwe woon- 
en bouwvormen staan voorop. Bij grote projecten 
moet er aandacht zijn voor een open structuur en 
voldoende groen.

 Wij willen het beleid van de gemeente 
dichter bij de mensen brengen. 
Openheid van bestuur, tijdig informeren 
en inspraak van de bewoners helpen om 
van Lummen een plek te maken waar ook 
toekomstige generaties nog graag wonen. 
Een gemeente die verkeersveilig is, met  
gezonde lucht, openbaar groen, een 
bruisende kern en betaalbare woningen, daar 
zetten wij op in. 
Een gemeente op maat van alle bewoners!

Ons volledige programma vind je op 
www.groenlummen.be 

MENSELIJKER

LUMMEN, EEN PLEK OM TE 
KOESTEREN



EERLIJKER GEZONDER

Elke Lummenaar moet een eerlijke kans krijgen om zijn 
dromen waar te maken. Zorgen dat iedereen mee kan, dat 
is waar politiek om draait.

In Lummen is het aangenaam wonen, werken en 
wandelen. Onze omgeving wordt gezonder door behoud 
en versterking van de natuur. Economie en ecologie 
kunnen perfect hand in hand gaan.

In het centrum gaan  we leegstand tegen en creëren 
we ruimte voor start-ups en pop-ups. We zetten in op 
het hergebruiken, delen en herstellen van producten 
en toestellen. We stimuleren de verkoop van lokale 
en fairtrade producten.

We gaan voor meer hernieuwbare en groene energie 
waarbij de gemeente zelf het voorbeeld geeft met 
zonnepanelen, warmtepompen, warmtekracht-
koppeling. We zetten in op een windmolenproject 
waarin Lummenaren kunnen participeren.

Jong en oud moeten zich goed voelen in Lummen. 
Niemand mag uit de boot vallen, ook niet mensen die 
het financieel, medisch of door een andere beperking 
moeilijk hebben. Zeker voor kinderen vinden we dit 
een prioriteit en moet de werking van scholen en 
verenigingen net als kinderopvang betaalbaar blijven.

We brengen het groen tot bij de mensen door ruimte 
te maken voor speelbossen en volkstuintjes. We 
stimuleren de vergroening van het straatbeeld en 
geven de inwoners jaarlijks een boom of struik.

We meten geregeld de luchtkwaliteit in Lummen. In 
samenspraak met bedrijfsleven en landbouw houden 
we de uitstoot van schadelijke stoffen onder controle.

We houden de kwaliteit van sportcomplexen en 
velden maximaal op peil. We stimuleren deelname 
aan sport en recreatie die sociale netwerken 
versterken. We ondersteunen jeugdwerking die 
gericht is op ontwikkeling van sportieve, maar ook 
sociale vaardigheden, groepsvorming en fairplay.



LUMMEN

CEYSSENS  Johnny

Ondernemer Wilgen,

Thiewinkel, 51 jaar

JANSSEN  Hanne

Docent Verpleegkunde,

Groenlaren-Geneiken,

34 jaar

NOUWEN  Sabine

Verkoopster, Molem,

46 jaar

SEVERYNS Miet

Lerares Secundair

Onderwijs, Linkhout,

35 jaar

REMANS  Elke

Yogalerares, Schalbroek,

38 jaar

COENEN  Stefan

Directeur SEE UHasselt,

Centrum, 48 jaar

AERTS  Peter

Kwaliteitsingenieur,

Laren, 51 jaar

MOLS  Astrid

Bediende HRM, Centrum,

59 jaar

STEEGMANS  Anita

HR Consultant, Geneiken,

58 jaar

VALY  Maarten

Student Lerarenopleiding

Basisonderwijs, Centrum,

19 jaar

ROGIERS Miet

Bejaardenhelpster,

Molem, 58 jaar

LIEFSOENS  Katrien

Ondernemer Moodbite,

Thiewinkel, 42 jaar

GERITS  Gijs

Leraar Secundair

Onderwijs en Lector PXL,

Linkhout, 35 jaar

DECRUYNAERE  Lotte

Ondernemer Ecouterre,

Schalbroek, 36 jaar

DREESEN Roland

Geoloog, Geneiken,

67 jaar

BOSTYN  Maickel

Groenteboer, Rekhoven,

29 jaar

PEETERS  Andy

Arbeider Houtbewerking,

Meldert, 24 jaar

VANDERMAESEN  Jaak

Ingenieur, Linkhout,

61 jaar

BEENAERTS  Cynthia

Bediende Horeca,

Thiewinkel, 44 jaar

BERTRANDS  Frank

Opvoeder, Centrum,

55 jaar

TRUYEN  Miel

Freelance IT Specialist,

Centrum, 28 jaar

VANVOORDEN  Rie

Oud Lerares, Centrum,

70 jaar

HORIONS  Eddy

Opvoeder O.C. Sint-

Ferdinand, Linkhout,

63 jaar

DE DUIZENDEN DOENERS VAN GROEN

ZIJN NIET OP TE LIJSTEN. ELKE DAG

GROEIT ONZE BEWEGING.

VIND JIJ OOK DAT HET ANDERS KAN?

DOE MEE

WWW.GROENLUMMEN.BE

www.groenlummen.be

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



LUMMEN

CEYSSENS  Johnny

Ondernemer Wilgen,

Thiewinkel, 51 jaar

JANSSEN  Hanne

Docent Verpleegkunde,

Groenlaren-Geneiken,

34 jaar

NOUWEN  Sabine

Verkoopster, Molem,

46 jaar

SEVERYNS Miet

Lerares Secundair

Onderwijs, Linkhout,

35 jaar

REMANS  Elke

Yogalerares, Schalbroek,

38 jaar

COENEN  Stefan

Directeur SEE UHasselt,

Centrum, 48 jaar

AERTS  Peter

Kwaliteitsingenieur,

Laren, 51 jaar

MOLS  Astrid

Bediende HRM, Centrum,

59 jaar

STEEGMANS  Anita

HR Consultant, Geneiken,

58 jaar

VALY  Maarten

Student Lerarenopleiding

Basisonderwijs, Centrum,

19 jaar

ROGIERS Miet

Bejaardenhelpster,

Molem, 58 jaar

LIEFSOENS  Katrien

Ondernemer Moodbite,

Thiewinkel, 42 jaar

GERITS  Gijs

Leraar Secundair

Onderwijs en Lector PXL,

Linkhout, 35 jaar

DECRUYNAERE  Lotte

Ondernemer Ecouterre,

Schalbroek, 36 jaar

DREESEN Roland

Geoloog, Geneiken,

67 jaar

BOSTYN  Maickel

Groenteboer, Rekhoven,

29 jaar

PEETERS  Andy

Arbeider Houtbewerking,

Meldert, 24 jaar

VANDERMAESEN  Jaak

Ingenieur, Linkhout,

61 jaar

BEENAERTS  Cynthia

Bediende Horeca,

Thiewinkel, 44 jaar

BERTRANDS  Frank

Opvoeder, Centrum,

55 jaar

TRUYEN  Miel

Freelance IT Specialist,

Centrum, 28 jaar

VANVOORDEN  Rie

Oud Lerares, Centrum,

70 jaar

HORIONS  Eddy

Opvoeder O.C. Sint-

Ferdinand, Linkhout,

63 jaar

DE DUIZENDEN DOENERS VAN GROEN

ZIJN NIET OP TE LIJSTEN. ELKE DAG

GROEIT ONZE BEWEGING.

VIND JIJ OOK DAT HET ANDERS KAN?

DOE MEE

WWW.GROENLUMMEN.BE

www.groenlummen.be

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Als verpleegkundige en als mama van Nelle en Briek besef ik maar 
al te goed hoe belangrijk gezondheid is. We willen allemaal gezond, 
maar ook gelukkig ouder worden. In een rustige, groene en warme 
gemeente, waarin we voor elkaar zorgen. Waarin we ouderen een 
zorgeloze oude dag kunnen geven en kinderen zich kunnen 
uitleven en ontplooien.

Daarom wil ik me inzetten voor betaalbare woningen en nieuwe 
woonvormen. Ik wil ook mee investeren in de ontwikkeling van 
rustige, groene en veilige buurten. Een dorp met gezonde lucht 
en ruimte voor ontmoeting, daar kom ik voor in beweging!


Met jouw stem staat Groen sterker. Met een sterker Groen 
vergroten we de kans om onze ambities waar te maken: 
een dorp waarin iedereen zich thuis voelt, net zoals ik me  
verbonden voel met Lummen.

Als fervent sporter wil ik bovendien dat elke inwoner 
toegankelijk groen op wandelafstand heeft en dat kinderen 
terecht kunnen in speelbossen.

Als mama van Marthe wil ik me voluit inzetten voor een 
groene, warme en verkeersveilige buurt waar alle bewoners 
en weggebruikers een plek krijgen, met extra aandacht voor 
de kwetsbare groepen.

'IK HEB IETS MET LUMMEN...'

Ik heb een boontje voor de Lummenaren die in hun 
tuin vol bloemen, struiken, vlinders en bijen, elke 
dag bijdragen aan een groener Lummen. Ik heb iets 
met landbouwers die het roer proberen om te 
gooien en eerlijk en gezond voedsel produceren. 
Ik heb iets voor de vrijwilligers die onze 
natuurgebieden bewaren in de Vallei van de 
Zwarte Beek, op de Willekensberg, aan de vijvers 
in Schalbroek en het Schulensbroek. Ik heb iets 
met de mensen die zwerfvuil rapen langs onze 
straten.

‘BOUW SAMEN MET ONS MEE AAN EEN 
GEMEENTE WAAR KINDEREN ZICH 

ZORGELOOS KUNNEN ONTPLOOIEN EN 
UITLEVEN’
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HANNE JANSSEN

SABINE NOUWEN

EDDY HORIONS

Docent verpleegkunde, 34 jaar, 
Groenlaren-Geneiken

Verkoopster, 46 jaar, Molem

Opvoeder, 63 jaar, Linkhout







Menselijker, eerlijker, gezonder. 

De drie kernwoorden van Groen vind je 
bijna letterlijk terug in de 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van 
de Verenigde Naties. Belgie is een van de 
193 landen die akkoord zijn gegaan om 
deze tegen 2030 in praktijk te brengen.

Deze doelstellingen gaan over 
armoedebestrijding, eerlijk en vredevol met 
elkaar omgaan, het beschermen van de 
planeet en samenwerken om welvaart te 
verzekeren voor iedereen.

Als gemeente hebben we de instrumenten 
om echt bij te dragen aan deze 
doelstellingen. Dit kan via het sociaal beleid, 
via de lokale economie, het verenigingsleven 
en het milieubeleid.


"De SDG's moeten een leidraad zijn 
voor het beleid in Lummen"


De 17 duurzaamheidsdoelstellingen moeten 
voor Groen Lummen de leidraad worden voor 
het gemeentelijk beleid.

SAMEN MAKEN WE VAN LUMMEN EEN DUURZAME GEMEENTE

EEN  ALTERNATIEF VOOR DE LUMMENAAR BIJ 
DE VOLGENDE VERKIEZINGEN

Groen Lummen komt in oktober voor het 
eerst op met een eigen lijst. We zijn erg blij 
dat we de Lummenaar een alternatief 
kunnen bieden, dat er deze keer ook 
gestemd kan worden op een partij die al 
jaren de focus legt op duurzaamheid voor 
mens, economie en natuur. 
Wat is die focus dan concreet? Dat lees je in 
ons programma. We vroegen het echter ook 
aan degenen die voor het eerst op onze lijst 
staan waarom ze voor Groen kiezen.

"De aandacht die Groen als partij besteedt 
aan de zorgen van alleenstaande ouders, 
die vind ik niet bij andere partijen" of "Ik wil 
meewerken aan een gemeente waar 
kinderen kunnen spelen op straat en ze 

veilig kunnen fietsen", zijn enkele van de 
redenen. Kinderen komen vaker terug als 
drijfveer. Niet verwonderlijk als je bedenkt 
dat Groen de partij bij uitstek is die in haar 
standpunten ook de volgende generaties in 
het hart draagt.

Ook de constructieve houding van Groen is 
een argument dat terugkomt. "Groen is 
voor mij de partij waar begrippen zoals 
transparantie, dialoog en inspraak het 
meest tot hun recht komen." 

Ook in een groene gemeente als Lummen 
blijft het behoud van dat groen en het 
zorgen voor open ruimte in de steeds 
dichtere bebouwing een belangrijk punt.

Een eigen lijst voor Groen Lummen, 
een duurzaam alternatief voor mens, 

milieu en economie.

POLITIEK  VOOR 
IEDEREEN

Als gemeenteraadslid van Lumineus 
heb ik 12 jaar de belangen van de 
Lummenaar verdedigd. Ik ben Groen 
Lummen dankbaar dat ik als 
onafhankelijke op hun lijst mag staan. 
Politiek is er zijn voor de mensen én 
Lummen kennen. Voor mij staat één 
zaak centraal: het belang van de 
Lummenaar.  Of het nu over verkeer, 
veiligheid, bouwen, economie of wat 
dan ook gaat. Dit wil ik doen door de 
Lummenaar veel meer te betrekken 
in de besluitvorming.

‘De politiek moet niet om de 6 
jaar bij u aan de deur staan, 

maar permanent.’
Ik hoop de komende 6 jaar opnieuw 
jullie onafhankelijke stem te mogen 
zijn in de gemeenteraad.




