
Hier

‘De huidige 
klimaatplannen volstaan 
niet om de 
klimaatdoelstellingen 
van Parijs te halen' 

EEN  NIEUW KLIMAATPLAN: 
DEZE KEER MET AMBITIE?
Klimaatbeleid wordt de prioriteit 

van onze gemeente. 

VERDERE STAPPEN ZETTEN
Om tot een geslaagd klimaatbeleid te 

komen, is een lokaal klimaatplan 

nodig. Was dat er de vorige 

bestuursperiode dan niet? Natuurlijk 

wel, maar alle inspanningen van de 

vorige periode leverden amper 5 %  

CO2-vermindering op. Waarom zou 

het nu dan wel gaan lukken? Omdat 

we denken dat de inzet van Groen in 

de gemeenteraad gaat werken en zijn 

vruchten gaat afwerpen. De tijden zijn 

veranderd. En het huidige bestuur 

weet ook dat het niet anders meer 

kan. Niemand met gezond verstand 

zal vandaag de klimaatverandering 

nog ontkennen.

HOGE AMBITIE
De doelstelling van zo’n klimaatplan 

is eenvoudig: tegen 2030 minstens 

40% minder CO2 uitstoten, de 

veerkracht ten opzichte van de 

klimaatverandering verhogen en een 

veilige toegang tot duurzame en 

betaalbare energie garanderen.

VOOR EN MET LUMMEN
Samenwerking  met zoveel mogelijk 

gemeentelijke diensten, verenigingen, 

ondernemers en burgers is cruciaal bij 

de ontwikkeling en uitvoering van het 

plan. Het eerste Lummens 

klimaatcongres was in dat opzicht al 

een stap in de juiste richting. Er was 

een grote opkomst. Groen Lummen 

hoopt dan ook dat het huidige bestuur 

met al die voorstellen aan de slag 

gaat. Bovendien lijkt een 

klimaatbegroting nodig te zijn. De 

bestaande plannen volstaan niet.

in Lummen

Weggooien? Mooi niet!

Een sterrenbos

Rusthuisprijs explodeert

© Groen Nationaal



HIER

Het Lummens repair café
OPGESTART DOOR GROENE LUMMENAARS MET LEF

Begin dit jaar staken enkele doeners de koppen samen. Hun ambitie: 

kapotte toestellen een tweede leven geven én mensen bij elkaar 

brengen. Het resultaat: een leuk nieuw initiatief in Lummen.

Op 24 augustus ging het eerste Repair Café van start. 17 vrijwilligers trokken 

naar WZC Frederickxhof dat haar brasserie ter beschikking stelde om er 

kapotte voorwerpen te herstellen. In totaal kwamen er 27 herstellingen binnen, 

van afgevallen broeksknopen en losgekomen naden tot een kapotte 

naaimachine, platendraaier, wipzaag of boormachine. De meeste voorwerpen 

werden hersteld. Het Repair Café wil echter meer zijn dan werken aan 

voorwerpen, het wil ook werk maken van verbinding tussen mensen.

Heel wat bewoners van het rusthuis kwamen langs om de sfeer op te snuiven, 

een herstelling te laten doen of gewoon gezellig een tas koffie te drinken .

Ook Horizonto kwam voor het eerst naar buiten met een activiteit. Horizonto 

wil mensen met ASS, kortweg autisme, samenbrengen en hen een nuttige 

dagbesteding aanbieden. Dit keer maakten ze bijenwasdoeken, een perfect 

herbruikbaar alternatief om voeding in te bewaren. Meer info over Horizonto 

vind je via info.horizonto op Facebook.

Tot slot was er ook nog een artistiek kantje aan de zaak: een van de 

rusthuisbewoners maakt ludieke en kleurrijke voorwerpen uit PET flessen, van 

een staander om kookboeken op te zetten tot een spaarpot en zelfs een 

aquarium! Het oog kreeg dus ook wat te zien ...

Wil je er volgende keer bij zijn? 16 november zien we je graag in het 

Frederickxhof. We zoeken nog handige Harry's en Harriëttes: mail naar 

repairlummen@gmail.com.

Het eerste Lummense Repair Café in actie © Repair Café Lummen



IN ’T 
KORT

HIER

‘Het sociaal beleid verhardt. 
De prijsstijgingen zijn 
onnodig hoog'.

EEN STERRENBOS VOOR 
STERRENKINDEREN

Bomen en nieuw leven, ze worden wel vaker aan elkaar gekoppeld. Zo is er in 

Lummen een millenniumbos geplant voor de kinderen geboren in 2000. In 2018 

volgde het Vredesbos voor alle kinderen geboren tussen 2014 en 2018. Hierop 

kwam de vraag ook voor sterrenkindjes bomen te planten. Er werden bomen 

gezet, maar Groen Lummen ging een stap verder en pleitte voor een sterrenbos 

in Lummen. Ons voorstel voor een sterrenbos in Lummen is goedgekeurd 

door de gemeenteraad. Ook sterrenkinderen, kinderen die kort na 

geboorte overlijden of levenloos geboren worden, maken deel uit van de 

familie. Ook zij kondigden nieuwe leven aan dat echter maar kort duurde. 

Vroeger werden kindjes die voor 180 dagen zwangerschap werden geboren niet 

in het geboorte- of overlijdensregister opgenomen. Ze konden dus ook geen 

officiële voornaam krijgen. Recent werd een wet goedgekeurd waardoor ouders 

vrijwillig het levenloos geboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap kunnen 

RUSTHUISPRIJS EXPLODEERT

ZWALUWEN

Er hangen zwaluwen in de lucht. 

De Kriekelse hoek in Linkhout 

wordt er door overspoeld. De 

elektriciteitsdraden buigen zwaar 

door. Tientallen vogeltjes klampen 

zicht vast aan muren onder 

dakgoten. Het ziet zwart van de 

zwaluwen of ... wit. ’t Is maar hoe 

je het bekijkt.

Denken we meteen aan de 

overlast rond en onder hun nesten 

of horen we nu al hun gekwetter 

volgende lente? Denk je: ‘waar heb 

ik een stok die lang genoeg is?’ of 

denk je: ‘heb ik nog wat plankjes?’. 

Maken we een poel met wat 

modder voor de bouw van hun 

kunstige nestjes of houden we 

alles angstvallig verhard?

Mijn moeder deed het zonder 

plankjes. Zij legde elke morgen een 

nieuw ‘belangske’ op 

vensterbanken en stoep. Menig BV 

werd thuis aardig bescheten.

Ik kijk uit naar volgende lente. Mijn 

kunstnesten hangen er al, mijn 

’plankskes’ en ‘belangskes’ liggen 

klaar. Over de modderpoel moet ik 

nog even denken.

Ik zie dagelijks 'zwaluwen' in enge 

bootjes op zoek naar een warm 

nest, de gevaarlijke oversteek 

wagen. Ik zie ze met angstige 

ogen aan land kruipen. Anderen 

spoelen aan, de vleugels wijd, het 

aangezicht in het water. Zoeken 

we een stok of maken we wat 

mortel voor een nieuwe thuis?n

HANNE JANSSEN
Gemeenteraadslid Lummen

PETER AERTS
Voorzitter Groen Lummen

registreren en een voornaam geven. 

Dat is een grote stap vooruit in de 

verwerking van hun verlies. Voor 

ouders van levenloos geboren 

kinderen voor 140 dagen 

zwangerschap is er nog niets 

veranderd. Offcieel hebben de 

kinderen niet bestaan.

Ouders van sterrenkinderen 

missen vaak de erkenning van de 

zwangerschap en het leven dat er 

is geweest. Het ongeboren kind was 

een realiteit die plots wegvalt. De 

behoefte van ouders aan erkenning 

van hun Sterrenkinderen kan nu 

ingevuld worden door het planten van 

een herinneringsboom in een 

geboortebos voor Sterrenkinderen. 

Meer info op onze website 

www.groenlummen.be.

CD&V en N-VA Lummen kiezen ervoor 

om winst te halen uit het rustoord. En 

die zal betaald worden door de 

rusthuisbewoners. Met een 

prijsverhoging van 300 euro per 

maand, of maar liefst 20%, wordt 

het Lummense rustoord het duurste 

openbare rustoord van de 

provincie. In plaats van een sociale 

reflex te tonen, jaagt men de kosten 

voor die bevolkingsgroep verder de 

hoogte in. Dat is veel meer dan nodig 

is voor een gezond financieel beleid.

Om volledig uit de kosten te zijn, is de 

helft van de verhoging al voldoende.  

Onze Groen-fractieleden en andere 

oppositieleden lieten geen spaander 

heel van de argumentatie van de 

meerderheid. Toch werd de 

hardvochtige prijsstijging er door de 

meerderheid doorgeduwd. Het lijkt 

trouwens een rode draad voor het 

gemeentelijk beleid dat de kosten 

voor zorg de hoogte in gestuurd 

worden. Zo werd ook de eigen 

bijdrage op de toeslag voor 

gezinszorg op zon- en feestdagen 

verhoogd van 66% naar 100%.  

Op de vraag waarom, werd 

geantwoord: "Omdat het nu mag".



In oktober zakten duizend Groen-leden af naar Brussel om een 
nieuw bestuur te kiezen voor de partij. Meer mensen dan ooit willen 
meebouwen aan een sterke groene partij en dat vertaalde zich in een 
recordaantal kandidaat-bestuurders. Het werd dan ook een spannend 
weekend met bewogen pleidooien en scherpe debatten, met de 
verkiezing van Meyrem Almaci en Dany Neudt tot voorzitster en 
ondervoorzitter als ontknoping.

Meyrem is dolblij dat ze zichzelf 
mag opvolgen als voorzitster, maar 
beseft dat er veel werk voor de 
boeg is. ‘Op 26 mei staken veel 
mensen hun middenvinger op naar 
de politieke spelletjes’, vertelt ze. 

‘Ontzettend veel mensen zoeken in 
deze woelige tijden naar hoop en 
kijken daarvoor naar ons. Het is aan 
ons om hen dat te bieden. Wij zullen 
ons niet blindstaren op bang en boos, 
maar focussen op wat goed is. Wij 
zijn de partij die niet de duisternis 

vervloekt, maar die lichtjes 
aansteekt, overal rondom.’

Onze partij is de tegenkracht, 
vindt Meyrem. De klimaatcrisis 
en de sociale uitdagingen zijn niet 
verdwenen na de verkiezingen, 
integendeel. En het verband tussen 
beide is zichtbaarder dan ooit. Deze 
zomer kende niet minder dan drie 
hittegolven. Elke keer opnieuw 
werd pijnlijk duidelijk hoe zij die 
het meest kwetsbaar zijn door 

LEF EN HOOP

Meyrem Almaci en Dany Neudt zijn op het Toekomstcongres verkozen tot voorzitster en ondervoorzitter van Groen

‘Ontzettend veel mensen 
zoeken in deze woelige 

tijden naar hoop en kijken 
daarvoor naar ons’

GROEN

hun leeftijd, gezondheid of kleine 
portemonnee het hardst afzien. 
Zij wonen in wijken met weinig 
verkoelend groen. Zij kunnen zich 
geen dakisolatie veroorloven.’

HET GOEDE LEVEN

Aan politiek doen is niet bekvechten 
op Twitter, maar moedig beleid 

voeren voor de 11 miljoen Belgen 
met heel terechte bekommernissen. 
Over hoe we onderwijs organiseren 
waarvan elk kind sterker wordt. 
Over hoe we zorgen voor onze 
gepensioneerden. Over hoe we onze 
planeet gezonder maken. 

Meyrem en Dany zijn vastberaden 
die uitdagingen aan te pakken, 

©ID/Bob van Mol



GROEN

MAAK KENNIS MET 
TEAM GROEN
Sinds de verkiezingen van 26 mei kleuren in onze parlementen 
meer zetels dan ooit groen. Met een gezonde portie nieuwe 
gezichten en een hoop ervaren rotten staan we stevig in de 
startblokken om de komende vijf jaar ons land weer een stukje 
menselijker, eerlijker en gezonder te maken.

In de Kamer leidt Kristof 
Calvo de ploeg groene 
enthousiastelingen. Samen met 
Ecolo vormen ze de grootste 
fractie ooit in het federaal 
parlement. Kristof zit vol energie 
om er een hele legislatuur 
tegenaan te gaan. ‘Ik wil dat ons 
land het voortouw neemt in de 
klimaatstrijd, dat mensen kunnen 
kiezen voor vlot openbaar vervoer 
in plaats van ellenlange files 
en dat ouderen zonder zorgen 
kunnen genieten van een goed 
pensioen. Onze groene en sociale 
plannen zetten België weer op 
het juiste spoor.’

Björn Rzoska neemt de fractie in 
het Vlaams Parlement voor zijn 
rekening. Al op de eerste dag van 
de Vlaamse regering maakten 
de groenen duidelijk dat Vlaams 
minister-president Jan Jambon 
niet zomaar het parlement zal 

kunnen omzeilen om zijn willetje 
door te drijven. ‘Ik wil een eerlijk 
debat voeren’, klinkt het bij Björn. 

‘Over onderwijs waar élk kind mee 
kan. Over meer bossen en meer 
groen. Over de strijd tegen armoede. 

Jambon heeft veel werk op de 
plank en wij zullen ervoor zorgen 
dat dit niet naar de volgende 
generatie wordt doorgeschoven.’

In Brussel kwam Groen aan zet 
in de regeringsonderhandelingen, 
nadat ze op 26 mei de grootste 
Nederlandstalige partij werd. 
De Brusselse groenen wisten 
een ijzersterk regeerakkoord te 
onderhandelen en Elke Van den 
Brandt werd Brussels minister 
van Mobiliteit, Openbare 

‘Ons land moet het voortouw 
nemen in de klimaatstrijd’

gesterkt door de groene beweging 
die groter is dan ooit. ‘We wonnen 
in mei tienduizenden kiezers bij. 
We gingen van 19 naar liefst 28 
parlementsleden en vormen zo de 
grootste parlementaire groep die 
onze partij ooit gekend heeft.’

Voor Dany is het duidelijk: Groen is 
de partij van het goede leven. ‘Keer 
op keer bevestigen wetenschappers 
dat onze oplossingen de juiste zijn. Wij 
wijzen niet met de vinger, maar stellen 
achterhaalde structuren in vraag. Wij 
kijken verder dan alleen de centen en 
geven waarde aan welzijn en geluk. 
Wij geven een stem aan de stemlozen. 
Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat 
iedereen een goed leven kan leiden, nu 
en in de toekomst.’

©ID/Bas Bogaerts

Werken en Verkeersveiligheid 
en voorzitter van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. Ze is 
vastberaden om onze hoofdstad 
te veranderen. ‘We gaan voluit 
voor veiliger verkeer, schone lucht 
en betaalbaar wonen en pakken 
armoede krachtdadig aan.’ Ze heeft 
alvast de grootste groene fractie 
ooit in het Brussels Parlement 
(onder leiding van Arnaud 
Verstraete) en vijftig groene 
burgemeesters en schepenen achter 
haar.

Ook in het Europees Parlement 
is Groen goed vertegenwoordigd. 
Petra De Sutter strijdt er 
onvermoeibaar voor een Europa 
dat haar burgers beschermt. 

‘Europa moet onze gezondheid 
beschermen tegen schadelijke 
producten, het moet onze 
sociale rechten garanderen 
en de transitie inzetten 
voor een klimaatneutrale en 
digitale economie’, zegt Petra 
vastbesloten. Ze doet dat niet 
alleen: de groene fractie telt 
75 Europarlementsleden en is 
daarmee groter dan ooit tevoren.

MEYREM ALMACI

• 43 jaar
• woont in Antwerpen
• mama van twee kinderen

Meyrem Almaci is al decennialang 
militant en lid van Groen. Ze begon 
haar politieke carrière als gemeente-
raadslid en heeft van daaruit alle 
niveaus van de partijpolitiek door-
zwommen. Ze is een echte bruggen-
bouwer die zich verzet tegen het 
verhaal dat er geen alternatief is 
voor het huidige kortetermijnbeleid. 
Meyrems gedrevenheid voor een 
betere samenleving dwingt respect 
af bij vriend en vijand.

DANY NEUDT

• 45 jaar
• woont in Ledeberg

Na zijn studies richtte Dany Neudt 
samen met enkele vrienden Kif Kif 
op. De organisatie groeide al snel 
uit tot één van de toonaangevende 

antiracistische bewegingen. Vanuit 
zijn passie voor sociaal onderne-
merschap werd hij later directeur 
van De Punt, een groeiplatform voor 
ondernemers. Voor hij ondervoor-
zitter werd, was hij kabinetschef 
voor de Gentse schepen Bram Van 
Braeckevelt en daarvoor voor Elke 
Decruynaere.



OVER FIETSSNELWEGEN 
IN LIMBURG

Aantrekkelijke recreatieve fietsroutes 

maakten van ‘Limburg Fietsparadijs’ 

een begrip tot ver buiten onze 

provinciegrenzen. Om ’s ochtends 

vlot en veilig op je werkplek te gera-

ken, zijn ze echter niet altijd 

bruikbaar. Voor deze verplaatsingen 

ontwikkelde Vlaanderen een netwerk 

van fietssnelwegen.

De Limburgse fietssnelwegen zijn 

uitgebouwd rond een N-Z-as van 

Hamont-Achel naar Gingelom en een 

O-W-as van Tessenderlo naar 

Lanaken. Enkele andere routes zitten 

nog in de pijplijn. Op 

fietssnelwegen.be vind je meer info. 

Limburg zet volop in op fietssnel-

wegen. De provincieraad keurde 

recent nog de gunningsvoorwaarden 

voor een fietsbrug in Godsheide goed. 

Heel wat fietssnelwegen kruisen 

echter met autowegen. Groen waakt 

er dan ook over dat de nodige 

investeringen gebeuren om deze 

punten veiliger te maken.

Johnny Ceyssens, provincieraadslid

ARMOEDE IS EEN 
ONRECHT 

In Limburg wordt 1 op 7 kinderen in

armoede geboren. Er zijn echter

grote verschillen: in Genk is dat

aandeel bijvoorbeeld bijna 1 op 3.

Kinderarmoede gaat vooral in het

hoofd zitten. Kinderen vragen 

zich af of er wel geld is voor zaken 

die andere kinderen zich wèl 

kunnen veroorloven, zoals geld 

voor schooluitstappen. 

Armoede fnuikt hun dromen.

Daarom zal ik ook in het Vlaams

Parlement de vinger aan de pols

houden, zodat armoede de aan-

dacht krijgt die het verdient. Want 

armoede is een schande. Zeker in 

een welvarende regio als de onze.

Johan Danen,  

Vlaams parlementslid

BARBARA CREEMERS IS HET NIEUWE LIMBURGSE 
PARLEMENTSLID VOOR GROEN IN DE KAMER

Barbara is 38 jaar en woont met haar man en twee zonen in As. Ze werkte 

voordien bij Velt, de vereniging voor ecologisch leven en tuinieren. Daar leidde ze 

de campagne tegen pesticiden en was er redactiecoördinator van het ledenblad. 

Sinds de verkiezingen van 26 mei is ze federaal volksvertegenwoordiger voor 

Groen.

Ze wordt referentieparlementslid voor de thema’s gezondheid, leefmilieu en 

duurzame ontwikkeling. Dat wil zeggen dat Barbara hiervoor de commissie-

vergaderingen voorbereidt en opvolgt. Samen met de Ecolo-collega’s maakt ze 

wetsvoorstellen, mondelinge en schriftelijke vragen voor de ministers over 

deze thema’s. Ze willen ook hun uiterste best doen om deze thema’s buiten het 

parlement levend te houden door acties te bedenken waarmee lokale groepen 

aan de slag kunnen als ze dat willen.

Haar verwachtingen? "Stevige dossiers om me in te verdiepen en pittige 

discussies in de commissies, maar ik kijk ook wel uit naar de samenwerking met 

fractiemedewerkers, studiedienst, andere parlementsleden, mandatarissen van 

alle niveaus in heel Vlaanderen en Limburg. Ik verwacht me aan boeiende 

gesprekken met heel veel mensen. En aan een agenda vol uitdagingen, maar 

met goede voornemens om niemand tekort te doen."

Groen Limburg is alvast fier om van één naar twee Limburgse parlementsleden 

te gaan bij de verkiezingen in mei. En Barbara is ook fier op de federale ploeg: 

"Samen met Ecolo zijn we nu tweede grootste fractie in het parlement met 21 

volksvertegenwoordigers."

Volg Barbara via haar Facebookpagina of haar nieuwsbrief. Stuur een mail naar 

Barbara.creemers@groen.be om je daarvoor in te schrijven.

REGIONAAL

© Barbara Creemers © Sien Verstraeten

© Gabby Orcutt

Barbara Creemers, federaal parlementslid en Johan 
Danen, Vlaams parlementslid 
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HIER

Meer plantaardig eten: hoe pak je 

dat aan?

Dit voorjaar organiseerden we een 

avond rond plantaardig eten. Wendy 

van het Ethisch Vegetarisch 

Alternatief EVA, vertelde voor een 50-

tal geïnteresseerden hoe makkelijk 

het kan zijn en welke vervangers er 

zijn voor vlees. De proevertjes waren 

alvast lekker.

1
De bibliotheek wordt uitgerust 

met een koelsysteem.

Vreemd dat een  gebouw van slechts 

enkele jaren oud niet duurzaam is 

ontworpen. Blijkbaar heeft niemand 

van architect tot schepencollege, 

eraan gedacht wat de zon in de zomer 

doet op grote ramen zonder 

oversteek. Helaas zorgt dat nu voor 

extra kosten en extra energieverbruik.

2

Voortaan wordt de Lummenaar op 

gerecycleerd papier gedrukt.

Zowel de Lummenaar als het 

Seniorenkrantje werden al op papier 

van verantwoorde herkomst gedrukt. 

Binnenkort gaat de gemeente, dankzij 

onze tussenkomst, een stapje verder 

en kiest ze voor 100% gerecycleerd 

papier.

3
Groen-leden op het 

klimaatcongres.

Natuurlijk lieten onze Groen-leden 

zich niet onbetuigd op het Lummense 

klimaatcongres. We zullen erop 

toekikjken dat de ideeën opgenomen 

worden in het klimaatplan en dat dat 

klimaatplan voldoende ambitieus 

wordt.

4
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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.SAVE THE DATE

PASTADAG - 2 FEBRUARI 2020

Wij nodigen jullie graag uit op onze eerste pastadag begin volgend jaar.

Op 2 februari organiseren we een pastadag in OC De Link, 
Linkhoutstraat 194 in Lummen
.Jullie zijn welkom vanaf 17.00u

Meer info vind je op onze website .

Inschrijven: kaarten verkrijgbaar bij bestuursleden 
of e-mail: peter.aerts@groen.be

Tot dan!

Groen Lummen 

Peter Aerts

Larenstraat  57

3560 Lummen

0499 26 54 99

peter.aerts@groen.be 

www.groenlummen.be 

     www.facebook.com/lummen

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.




