
Hier

‘Een gemeente moet het 
voorbeeld geven in de 
strijd tegen de 
klimaatopwarming!’

CORONA HIELD ONS NIET 
TEGEN
Wat doet een lokale Groene partij 

wanneer een virus toeslaat en het 

hele openbare leven lam gelegd 

wordt? Net zoals vele 

verenigingen zijn we na een korte 

pauze digitaal beginnen 

vergaderen. Dat klinkt nu al heel 

gewoon, maar het was toen nog 

een hele aanpassing.  

Een belangrijk thema tijdens die 

digitale vergaderingen was de vraag 

wat wij konden betekenen voor de 

Lummenaren in deze vreemde tijden.

Uit de vele ideeën kozen we 2 

projecten: het stimuleren van korte 

keten initiatieven en de promotie van 

onze Lummense trage wegen.

Dat resulteerde in fietstochten die 

de korte keten initiatieven van 

onze gemeente verbinden. 

Daarnaast stippelen we 

wandelingen over trage wegen uit 

in verschillende dorpen en gehuchten 

in de gemeente.

De fietstochten en een overzicht van 

de korte keten initiatieven vind je 

terug op onze website onder 'korte 

keten', de wandelingen onder 'trage 

wegen'.

Ook hebben we erover nagedacht wat 

een gemeente zou kunnen doen aan 

de gevolgen van de epidemie voor 

de mensen en de economie.  

Toen het gemeentebestuur de gehele 

gemeenteraad betrok in de opmaak 

van een relanceplan, konden we 

onze ideeën naar voor schuiven. 

Wij zijn blij met de inspraak die we 

zo als oppositiepartij konden hebben 

in het gemeentelijk relanceplan. En 

zeker ook met de erkenning van die 

inspanningen die we kregen in de 

Lummenaar.

in Lummen

Lang leve de korte keten

Klimaatactieplan

Trage wegen

© Willem BertrandsEnkele bestuursleden: Johnny, Peter, Frank, Hanne, Miel en Anita
(foto genomen vóór de coronaepidemie)
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Lang leve de korte keten

In plaats van een 'week van de korte keten werd het dit jaar, door de 

coronacrisis, een hele 'zomer van de korte keten'. Er waren veel initiatieven om 

producenten die rechtstreeks aan consumenten leveren extra onder de 

aandacht te brengen. Deze crisis perkte onze bewegingsvrijheid plots in, wat 

maakte dat mensen meer oog kregen voor lokale producenten. Onze 

gezondheid werd bedreigd, waardoor veel mensen beseften dat als je 

rechtstreeks bij de producent koopt,  je letterljk weet waar je eten vandaan 

komt en hoe het behandeld is...

Ook in Lummen wilden we onze plaatselijke korte keten producenten extra 

promoten via twee fietsroutes waarbij je hen allemaal leert kennen. Het is 

bemoedigend te weten hoeveel mensen in Lummen bezig zijn met een korte 

keten intiatief. Van groenten tot vlees, van kruiden tot kaas: je vindt het 

hier allemaal, gekweekt of geteeld op Lummense bodem. Wist je 

trouwens dat we in Lummen minstens 6 imkers tellen?

De zomer mag dan wel voorbij zijn, maar de korte keten initiatieven kan je nog 

allemaal ontdekken via de info en de fietsroutes die je op onze website vindt.

Volg de producenten zeker op. Soms wordt er een boerenmarkt georganiseerd 

waarbij bevriende leveranciers worden uitgenodigd.

Meer info: www.groenlummen.be.

We hebben extra aandacht voor onze lokale producenten. © Frank Bertrands
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"In Lummen kan je 
verrassend veel trage wegen 
ontdekken"

IS HET KLIMAATACTIEPLAN 
AMBITIEUS GENOEG?

Vorig jaar werd een boeiende klimaatconferentie gehouden. Burgers konden 

hun ideeën voor het klimaat inbrengen. Is het klimaatactieplan dat de 

gemeente daarmee opgesteld heeft nu ambitieus genoeg?

De doelstelling voor Lummen was een CO2-vermindering van 20% in 2020. In 

2017 haalden we nog maar 6,8%. Aangezien we tegen 2030 onze CO2-

uitstoot met 40% moeten verminderen, ligt er nog veel werk op de plank.

Het energiezuinig maken van gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting 

vinden we een goede aanzet. Daarnaast helpt het plaatsen van meer laadpalen 

voor elektrische voertuigen Lummen mee het wagenpark sneller te vergroenen. 

Hopelijk blijft de gemeente het voorbeeld geven. Dat is nodig om de burgers te 

motiveren om mee te werken aan die vermindering van de CO2-uitstoot.

TRAGE WEGEN

Het is altijd even slikken wanneer 

ergens, voor natuurbeheer, bomen 

verwijderd worden. Er is het 

DELTA LIFE PROJECT aan het

SCHULENSMEER. En er worden 

nu ook op andere plaatsen veel 

achterstallige beheerswerken 

uitgevoerd. Daardoor volgen de 

kappingen elkaar snel op. De 

vertrouwde uitzichten veranderen 

drastisch. En het blijft zonde van 

al die bomen. Maar het natte 

weidelandschap komt ten goede 

aan vele diersoorten waarvan er 

heel wat bedreigd zijn. Het zal nog 

meer een TOPNATUURGEBIED

worden. Al zouden wij aan de 

randen wat meer bomen hebben 

laten staan, toch blijven we achter 

de natuurverenigingen staan.  En 

we zijn benieuwd hoe het er over 

enkele jaren gaat uitzien, wanneer 

de natuur er alle kansen krijgt.

                            ---

De eerste GEMEENTERADEN

vanaf de lockdown werden 

DIGITAAL gehouden. Prima idee, 

vinden wij. Alleen werd er geen 

mogelijkheid gegeven aan burgers 

om deze gemeenteraden mee te 

volgen. Zelfs de pers was niet 

welkom. Het was technisch 

nochtans technisch perfect 

mogelijk iedereen toegang te 

geven. Een gemiste kans! En op 

het randje van wat de wet oplegt 

want een GEMEENTERAAD MOET 

OPENBAAR zijn. Wij hebben dit 

aangeklaagd. Daarna heeft men 

beslist om de gemeenteraad weer 

live en openbaar te laten 

doorgaan.

                          ---

contact Groen Lummen

e-mail: lummen@groen.be

tel.: 0499/265499 (Peter Aerts)

HANNE JANSSEN
Gemeenteraadslid
hanne.janssen@lummen.be

MARIJKE VANGODTSNOVEN
secretaris Groen Lummen 

De coronacrisis heeft vele mensen de 

fiets weer doen bovenhalen. De 

investeringen in fietspaden

bewijzen zo hun gelijk. Die positieve 

trend van investeren in fietspaden 

moet verdergezet worden. Door 

gevaarlijke punten voor fietsers aan 

te pakken en veiligere 

schoolomgevingen te creëren zal nog 

meer voor de fiets als dagelijks 

vervoermiddel gekozen worden. Zo 

vermindert het autoverkeer, wat goed 

is voor het klimaat.

Helaas gaan veel punten uit het 

klimaatactieplan enkel over 

sensibiliseren. We missen daar 

sterke, concrete acties. Het is een 

goede start maar de lat moet voor 

elk beleidsdomein hoog genoeg 

worden gelegd. Wij zullen daar op 

blijven toekijken.

Covid-19, tot voor maart ons totaal 

onbekend, heeft ondertussen ons 

hele leven veranderd…  Maar niet 

alles is kommer en kwel. Door deze 

gedwongen rust hebben vele 

mensen hun fiets- en wandelbenen 

herontdekt. 

Dat konden we niet aan ons laten 

voorbij gaan. We zijn zelf ook 

wandelingen beginnen uitstippelen, 

gebruik makend van de vele trage 

wegen die onze gemeente rijk is.  

Sommige zijn bekend, anderen 

volledig onbekend. Ze leiden ons 

langs oude gebouwen met een 

rijke geschiedenis, langs rustige 

banen of dwars door het bos. Het 

is een rijkdom die iedereen zou 

moeten leren kennen.

Met onze uitgestippelde wandelingen 

zal je zeker een aantal nieuwe wegen 

ontdekken. Op onze website staan 

plannen en wegbeschrijvingen die 

je kan downloaden en eventueel 

afdrukken. De moeite waard om eens 

uit te zoeken.

www.groenlummen.be
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De winnende foto van onze 

fotowedstrijd, 'De Molemse Berg'.

Om dit stuk natuur in de kijker te 

zetten, schreven we via sociale media 

deze fotowedstrijd uit. De natuur 

wordt er bedreigd door een mogelijke 

uitbreiding van de golfterreinen.  

Daarbij moeten in de toekomst ook 

nog eens massale hoeveelheden 

water opgepompt worden voor het 

gras. Groen Lummen verzet zich. 

1 De maker van de winnende foto

van onze wedstrijd, Joke 

Timmermans, is een Lummense. Ze 

woont net over de gemeentegrens in 

Schulen. Ze groeide zelf op aan de 

voet van de Molemse Berg en heeft 

heel wat jeugdherinneringen aan dit 

prachtig stuk natuur overgehouden. 

Ze kreeg van on een bon van 25€ om 

te spenderen bij Lummense 

Handelaars. Van harte proficiat met 

de overwinning!

2

Een sfeerbeeld van onze fakkeltocht 

vorig jaar. Meer dan 200 deelnemers 

maakten een tocht door het donker.

Ook dit jaar organiseren we weer een 

fakkeltocht. Op 10 november en dit 

keer aan het Schulensmeer. Het zal 

een licht aangepaste, veilige versie 

zijn met vertrek per bubbel. Per 15 

minuten kunnen 25 deelnemers 

vertrekken.

3

In 2018 betoogden we nog mee voor 

het behoud van de Groene Delle.  

Ook de voorbije maanden heeft Groen 

meegeholpen om handtekeningen en 

bezwaarschriften te verzamelen. Nu 

de Vlaamse regering beslist om de 

plannen voor industrie niet goed te 

keuren, kunnen we opgelucht 

ademhalen. Het gezond verstand 

heeft toch de bovenhand gekregen.

Op de foto: Johnny Ceyssens met 

enkele topfiguren van Groen Limburg 

bij de Groene Delle. 
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 Ja,
GROEN IS IETS 
VOOR MIJ!

LAAT VAN 
JE HOREN

                                                                                              

STEUN GROEN
SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID
VOLG ONS OP

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.FAKKELTOCHT

Op dinsdag  10 november ben je welkom
voor een wandeling in het donker met fakkels.  

We vertrekken aan het Schulensmeer ter hoogte van Het Vloot
verplicht inschrijven op voorhand.

Beperkt aantal deelnemers per kwartier

Info en inschrijven kan via www.groenlummen.be/
fakkeltocht

Tot dan!

Groen Lummen 

Peter Aerts

Larenstraat 57

3560 Lummen

0499/265499

Lummen@groen.be 

www.groenlummen.be 

     www.facebook.com/groenlummen

      @groenlummen

Verantwoordelijke uitgever: Peter Aerts,
Larenstraat 57, 3560 Lummen

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.


