
JOHNNY CEYSSENS

Verandering hangt in de lucht. Overal tonen doeners dat het 
anders kan. Met een klein gebaar, vol lef en levenslust.

Met mijn gezin als grote drijfveer wil ik in jouw gemeente, jouw 
wijk, en ja, zelfs jouw straat die verandering zichtbaar maken.

We bouwen aan een bruisend Lummen waar mensen voor elkaar 
zorgen. Hier is het betaalbaar wonen en kom je tot rust 
in verkwikkend groen. Hier kan je met een gerust hart fietsen en 
wandelen door aangename en veilige straten.

Als ondernemer heb ik al heel wat watertjes doorzwommen en 
zodoende ook blijk gegeven van voldoende leiderschap. Ik heb zo 
geleerd te luisteren naar mensen, te beslissen en te handelen, 
waar diplomatie nooit veraf was.

Kies samen met mij voor een menselijker, eerlijker en gezonder 
Lummen.

Lijsttrekker Groen Lummen

1 Lummen

MENSELIJKER
EERLIJKER 
GEZONDER

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

www.groenlummen.be
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MENSELIJKER

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. Wij willen 
ervoor zorgen dat Lummen een gemeente op 
mensenmaat blijft. Een plek waar ook 
toekomstige generaties nog graag willen 
wonen.

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. Een gemeente 
met gezonde lucht, openbaar groen en een 
bruisende kern, daar kiezen wij voor!

Op 14 oktober kan u kiezen voor een 
onafhankelijke Lummense stem in de 
gemeenteraad. Ik vraag opnieuw uw 
steun om ervoor te zorgen dat de 
Lummenaren centraal blijven staan in 
het beleid. Als u achter mijn naam het 
bolletje rood kleurt, zorgt dat voor een 
onafhankelijke stem. Dank hiervoor!

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

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 maximaal op peil. 
We stimuleren sport en recreatie en ondersteunen jeugdwerking 
die gericht is op ontwikkeling van sportieve, maar ook sociale 
vaardigheden, groepsvorming en fairplay.

Transparantie en openheid van bestuur zijn belangrijke 
begrippen voor Groen, net zoals inspraak van de burger. Daarom 
dat we op onze lijst plaats bieden aan een onafhankelijke stem, 
nl. die van Stefan Coenen. Hij zal deze openheid mee bewaken. 

We gaan voor meer hernieuwbare energie waarbij de gemeente 
zelf het voorbeeld geeft. 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.


