
Hier

'Bijna 15% Lummenaren 
kiest voor een eerlijker, 
menselijker en gezonder 
beleid. Onze fractie zal 
daarop toezien!'

EEN NIEUWE GROENE FRACTIE 
IN DE GEMEENTERAAD
Ons eerste krantje na de 

verkiezingen! We willen de 1 465 
Lummenaren die op Groen hebben 

gestemd nog eens bedanken. We 

zijn heel blij dat we jullie stem 

mogen vertegenwoordigen in de 

gemeenteraad.

We willen ons voor jullie en voor alle 

anderen Lummenaren blijven inzetten 

in Lummen en in de gemeenteraad. 

Dit keer met een ploeg die meteen 

verdrievoudigd is. Hanne Janssen, 

Johnny Ceyssens en Stefan Coenen 
zijn onze fractieleden. Wat belangrijk 

is voor hen en voor het hele groene 

team in de volgende zes jaar? Heel 

eenvoudig: jullie feedback! Alleen 

samen met jullie kunnen we van 

Lummen een nog fijnere plek maken 

om te wonen. 

  VOOR EN MET LUMMEN
Thema's die onze aandacht blijven 

krijgen, zijn: zorgen voor meer 

openheid van bestuur,  het klimaat, 
verkeersveiligheid, betaalbaar wonen, 

ouderen en kinderen. Zij worden zelfs 

de norm,  niemand mag uit de boot 

vallen.

We zitten als fractie niet in de 

meerderheid, maar het is wel zo dat 

hoe groter onze aanhang, hoe meer 

andere partijen verplicht zullen zijn 

om rekening te houden met onze 

thema's.

Vanuit de oppositie zullen we erop 
toezien dat het bestuur alles wat 

beloofd werd in de campagne ook zijn 

weergave krijgt in de nieuwe 

beleidsverklaring. Onze oppositie zal 

als vanouds constructief kritisch zijn. 

Maar wees gerust, ze zal ook sterk en 

waar nodig scherp zijn.

We zijn er klaar voor!

in Lummen

Groene doener met lef

Ruimtelijke wanorde?

Move your Money!

© Robert VanderbruggenOnze Groene fractieleden Johnny, Hanne en Stefan.
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Joep Fourneau
GROENE LUMMENAAR MET LEF

Joep Fourneau  is al sinds 2009 een bevlogen natuurlijke imker.  

Natuurlijk imkeren is bijen houden op een manier die zo dicht mogelijk 
aanleunt bij de eigen levenswijze van bijen. 

Na een traditionele imkeropleiding voelde Joep al snel dat die technieken niet 

aan hem besteed waren. Hij wil een duurzame toekomst voor bijen en verdiepte 

zich in het proces van natuurlijk imkeren. Daarbij vertrek je vanuit de natuur 

van het bijenvolk en niet vanuit de productie van honing. Als je bijen de ruimte 

geeft om hun natuur te volgen, dan krijg je zelfredzame bijen die kunnen 

overleven zonder chemische bestrijdingsmiddelen en zelf resistent zijn tegen 

ziektes. Concreet wil dat zeggen dat Joeps bijen mogen zwermen, zelf hun 

wasraten bouwen, hun eigen koningin maken en geen import exemplaar 

krijgen. Er worden geen bestrijdingsmiddelen tegen mijten gebruikt en hun 

kasten staan enkel in ecologisch beheerde domeinen.  Er wordt bovendien geen 
honing geoogst uit het broedgedeelte van de kasten.

Op die manier imkeren betekent natuurlijke processen hun gang laten gaan.  

Dan kan je dus niet alles onder controle houden met als gevolg minder 

honingopbrengst en soms een zwerm die je verliest. Dat weegt voor Joep niet 

op tegen het feit dat hij duurzaam zelfredzame bijenvolken creëert. Hij vertrekt 

daarbij van de zwarte bij, een inheems ras dat zich hier van nature  ontwikkeld 

heeft. Voor bloemen werkt Joep samen met een buur-landbouwer die 

bloemrijke perceelranden inzaait of teelten kiest die goed zijn voor bijen. Meer 

weten? www.zwartebij.eu of de facebookpagina van Joep: meamellifera.

De zwarte bij is een inheems ras dat zich hier van nature ontwikkeld heeft. © Hans Vanmechelen
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'Banken kunnen ook 
duurzame keuzes maken 
voor hun beleggingen'

RUIMTELIJKE WANORDE OF 
EEN STERKERE DORPSKERN?

Mijn oog viel onlangs op de tekst bij een foto van een huis in Lummen 

centrum: 'Lummen was vroeger gekend om de 'witte' huizen. Tot de jaren 60 
kwamen scholen uit de omliggende gemeenten op bezoek in het centrum om 

de gebouwen te bewonderen.' Zie ook de Facebookpagina van de Geschied- en 

heemkundige kring Lummen. Dat  beeld staat in schril contrast met hoe het 

centrum nu wordt ervaren door inwoners en bezoekers. 'Lelijk, rommelig ...'. 

We zijn zeker niet tegen vernieuwing. Groen Lummen is zelfs voor het optimaal 

benutten van centrumgebied voor bewoning, handel, horeca en culturele 

activiteiten. Groen Lummen vraagt echter al jaren om een centrumplan, om een 

doordachte aanpak van de ruimtelijke ordening in het centrum. Daarvoor kon 

vorig jaar zelfs subsidie aangevraagd worden, een kans die het bestuur 

ondanks ons aandringen daarop,  liet liggen. Inbreiding werkt enkel als er 

voldoende rekening wordt gehouden met  verschillende factoren. 

MOVE YOUR MONEY!

Sinds 1 januari is het OCMW 
geïntegreerd in het 

gemeentebestuur om zo 

efficiënter te kunnen werken.  De 

gemeenteraadsleden zijn nu 

meteen ook OCMW-raadsleden. 

Groen Lummen heeft een 

vertegenwoordiger in het

BIJZONDER COMITE VOOR DE 

SOCIALE DIENST. Die dienst  

biedt een antwoord aan 

individuele hulpverleningsnoden. 

Eddy Horions ziet er samen met 

de 6 andere leden op toe om op 

neutrale wijze, met respect voor  

de privacy van de hulpvrager en op 

basis van een sociaal verslag, 

beslissingen te nemen in dossiers. 

Hopelijk verhoogt die hervorming 

van het OCMW voor elke 

Lummenaar de kansen op een 

gelukkig en menswaardig leven.

Wil je meer foto's zien van de 

WITTE HUIZEN die ooit in 

Lummen stonden? Neem een kijkje 

op  onze website. Vroeger  was 

het de gewoonte om die huizen 

weer te witten voor halfoogst 

kermis. Een enkel huis staat er 

nog steeds, de meeste zijn of 

vernield in WO1 of afgebroken in 

de loop van de jaren. 

FAIRFIN is een socio-culturele 

organisatie die mensen aanzet om 

hun geld in te zetten als middel 

voor maatschappelijke 

verandering. Ze zijn een kritische 

stem t.a.v. het huidige financiële 

systeem en streven naar een 

alternatief en fair financieel 

systeem. Zie www.fairfin.be.

ANITA STEEGMANS
Bestuurslid Groen Lummen

PETER AERTS
bestuurslid Groen Lummen

Bouwhoogtes wisselen elkaar af, 
zodat iedere woning voldoende licht 

en lucht krijgt. Er is zicht op groen. 

Het is bewezen dat een harmonisch 

uitzicht het welbevinden bevordert.

De Gemeenterlijke Commissie 

Ruimtelijke Ordening bewaakt mee 

wat en hoe wordt gebouwd. Haar 

adviezen worden echter geregeld 

genegeerd door het bestuur. Nu lijkt 

het alsof bouwpromotoren het 

uitzicht van Lummen bepalen. 

Vanuit onze fractie zullen we blijven 

ijveren voor een leefbaar centrum. 

Wie geïnteresseerd is in dit thema: op 

24 april is er  "Plannen voor Plaats" in 

het Oosterhof. Een documentaire van 

de Vlaamse bouwmeester met een 

frisse kijk en goede ideeën voor de 

inrichting van onze leefomgeving. 

Daarin zie je dat het ook anders kan!

Toplui van Fortis worden na 10 jaar 
onderzoek niet vervolgd?! Ons 

spaargeld wordt ook nog vaak 

onethisch belegd in bedrijven die het 

niet nauw nemen met duurzaamheid. 

Dat laat ons soms machteloos 

achter. Toch kunnen we als 

indviduele burgers zelf bijsturen. 

Greenpeace, Hart boven Hard, Fairfin 

en d'Urgent lanceerden de campagne 

Move Your Money. Zij willen niet dat 

banken ons geld nog geven aan 

bedrijven die fossiele brandstoffen 

opgraven en verbranden. Daarmee 

versterken ze de klimaatopwarming 

en ondermijnen ze ons leefmilieu.

De organisaties willen samen met 

zoveel mogelijk mensen en 

organisaties de banken voor een 

ultimatum stellen: Move your 

money of wij doen het zelf!

Onderteken je mee? Het is eenvoudig: 

of je bank keurt op haar algemene 

vergadering een resolutie goed die 

haar beleid in lijn brengt met het 

klimaatakkoord van Parijs of alle 

ondertekenaars veranderen in juni 

2019 van bank. Meer info via 

www.moveyourmoney.be.
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Claim the Climat! 

Begin december kwamen bijna 
75.000 mensen op straat voor een 

ambitieus en rechtvaardig 

klimaatakkoord.

In Parijs werd 3 jaar geleden het 

eerste mondiaal bindend 

klimaatakkoord gesloten. Een doos 

vol mooie beloftes, maar van de 

concrete uitwerking moet nog werk 

gemaakt worden. Samen houden we 

de druk op de ketel. Bedankt  aan 

iedereen die er bij was!

1
Lummen heeft duidelijk iets met 

bomen. In 2018 werd de Onze Lieve 
Vrouwenbeuk 'Belgische Boom 

van het Jaar'. In 2017 veroverde de 

duizendjarige eik een tweede 

plaats.

Lummen plantte vorig jaar 30 

klimaatbomen. Al is onze gemeente 

heel groen, toch kunnen er nog 

steeds bomen bij. Iedere boom dankt 

ons met verkoeling in de zomer, 

wateropname bij overvloedige 

neerslag, opname van CO2 ... 

2
Voedselteams is een beweging 

voor duurzame landbouw en korte 
keten.

Samen met de producenten van 

Hartenboer Limburg brengen ze, ook 

in Lummen, duurzaam geproduceerde 

hoeveproducten op de markt. Die 

korte ketenverkoop brengt 

seizoensgroenten en fruit, brood, 

gebak, vlees en zuivel uiterst vers op 

je bord. Hoe het werkt? Je bestelt 

online en haalt je pakket op bij het 

afhaalpunt in Lummen.

3 Repair cafés zijn gratis 

toegankelijke bijeenkomsten 
waar mensen samen alle 

mogelijke reparaties uitvoeren.  

Overal in Vlaanderen vind je al zulke 

cafés.Gereedschap en materiaal is 

aanwezig, net zoals deskundige 

vrijwilligers. Doelstelling? Meer 

hergebruik, minder weggooien! Je kan 

er ook komen om te leren repareren of 

om anderen te helpen. Wil je 

meewerken aan een Repair Café in 

Lummen? Contacteer 

vdbruggenrobert@gmail.com.
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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.

PLANNEN VOOR PLAATS
WOENSDAG 24 APRIL IN HET OOSTERHOF 

LUMMEN

Deze documentaire toont vernieuwende ruimtelijke projecten en 
verfrissende ideeën voor de inrichting van onze leefomgeving. De 

ontwikkeling van een nieuw ruimtelijk model is cruciaal in de overgang 
naar integrale duurzaamheid.

Welkom op 24/04 om 19u30 in GCOC Het Oosterhof
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 in Lummen.

Inkom is gratis.

Tot dan!

Groen Lummen 
Johnny Ceyssens

Loyestraat  6

3560 Lummen

0495 87 30 03

lummen@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.




