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We verwelkomen een tiental enthousiaste Lummenaren voor de eerste participatieve workshop in het kader van
het traject Naar de Kern Compact Lummen.
Het deelnemersveld bestaat uit uiteenlopende profielen, voornamelijk verantwoordelijken van adviesraden
zoals de economie-, cultuur-, toerisme-, en seniorenraad. Ook adjunct Algemeen Directeur Bernard Zwijzen
tekent present voor deze eerste particatieve sessie.
We starten met een korte toelichting van het traject. Doel vandaag is de start van de zoektocht naar het unieke
DNA van Lummen. Wij kijken met een helikopterzicht naar de hele gemeente. In een latere fase van het traject
komt er een focus op de kern.
Een deelnemer stelt de vraag of Naar de Kern complementair is met bijvoorbeeld het recente citymarketingplan.
Antwoord projectteam: het kernkompas (einddocument NdK Compact Lummen) kan aanvullend zijn op de
bestaande documenten/studies en is niet beperkt tot louter handel/horeca. Handel en horeca kunnen wel
versterkt worden door een gedragen DNA. Het feit dat de plannen voor het gemeenteplein (grotendeels)
vastliggen wil niet zeggen dat de resultaten uit het kernkompas niet meer ingepast kunnen worden.
Daarnaast is het van belang dat er eveneens verbindingen gemaakt worden vanuit de kern van Lummen met
sterke elementen in de bredere context van de gemeente (zoals bijv. de Duizendjarige Eik).
De bestaande studies (waaronder het citymarketingplan) werden trouwens overgemaakt door de gemeente bij
de kandidatuurstelling voor dit traject.
Kennismakiningsronde + verwachtingen deelnemers:
• verwachting: het creëren van een warmere omgeving die voor iedereen bereikbaar is
• er zijn veel nieuwe jonge gezinnen die zich settelen in Lummen, maar de deelnemers hebben niet het
gevoel dat deze jongere generatie inwoners actief deelneemt aan het verenigingsleven
o nieuwe inwoners, die werken buiten Lummen, doen wel hun dagelijkse boodschappen in
Lummen
o de gemeente probeert nieuwe inwoners ook te introduceren via een ontbijt
o deze nieuwe jonge gezinnen laten hun kinderen wel sporten in Lummen, waardoor de
sportinfrastructuur onvoldoende blijkt
▪ er is nochtans sportinfrastructuur aanwezig (zwembad, sporthal, tennispleinen)
maar de vraag is groter dan de capaciteit waardoor jongeren in andere gemeenten
gaan sporten
▪ de kwaliteit van de sportinfrastructuur (sporthal) laat te wensen over
▪ de gemeente moet budgettaire keuzes maken (voorbeeld bibliotheek: pas
overgegaan tot realisatie nieuwe bibliotheek toen de oude al gestut moest worden)
• meerdere deelnemers zijn actief betrokken in de seniorenraad en uiten hun bezorgdheid om de
bereikbaarheid van het centrum naar aanleiding van de nieuwe plannen voor het gemeenteplein
alsook de toegankelijkheid van de horeca en handelszaken voor mensen met beperkte mobiliteit /
mensen in een rolstoel:
o “nieuw plein zal mooi worden, maar er werd onvoldoende rekening gehouden met senioren”
o “vermindering parkeerplaatsen baart zorgen”
o “cafés op het gemeenteplein zijn door de trappen niet toegankelijk voor mensen met een
rolstoel”
o “bushaltes liggen te ver van het gemeenteplein voor senioren die met de bus het centrum
willen bezoeken”
o “moeilijke verbinding met de autostrade”
o “slechte doorstroming van verkeer door het centrum”
▪ een andere deelnemer nuanceert: “het is erg druk wanneer school begint/eindigt,
op andere momenten is er geen probleem qua parking”
o bij doorvragen blijkt niet het verminderen van de parkings, maar het gebrek aan
bereikbaarheid (bijv. ook het openbaar vervoer) het echte probleem
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•

•

•

“Lummen is geen handelscentrum, er is weinig te vinden, gewoon doorweg om van de ene kant naar
de andere te geraken”
o vraag die we moeten oplossen: “waarom komen de mensen niet meer naar het centrum?”
▪ gebrekkige toegankelijkheid
▪ te weinig te doen
• starterspremies nodig?
onderneemster die De Kaarskesprocessie uitbaat en ook actief is in de adviesraad voor economie:
o zaak opgestart in Lummen omdat ik hier altijd gewoond heb,
o sedert 2011 gesitueerd in pand met rijke historie (Oostereindestraat 1)
o gemeente had de kans dit pand te kopen, maar heeft het niet gedaan (2 jaar te koop gestaan)
o gebouw is niet toegankelijk voor andersvaliden (beschermd gebouw – het mag niet)
o het kruispunt waar de winkel gelegen is (Dorpsstraat – Dr. Vanderhoeydonckstraat –
Oostereindestraat), is dé toegang tot centrum (eenrichting) en mist uitstraling
▪ vervallen café tegenover De Kaarskesprocessie werd verkocht, maar er gebeurt niets
mee
▪ project site tussen Dr. Vanderhoeydonckstraat – Pastoor Frederickxstraat komt er
maar niet
landbouw was vroeger een belangrijke sector, maar is het steeds minder
o grootste landbouwbedrijf in Lummen telt nog 100 koeien
o gronden worden ingenomen door grote boeren uit regio Geel
veel gronden/eigendommen in handen van de kerkfabriek

Lievelingsplek in Lummen:
• Osterhof: dit is een echt cultuurcentrum
o belangrijk om mensen een plek te geven waar ze kunnen verzamelen
o gemeente faciliteert dit
▪ zeer gunstige tarieven om een lokaal te huren
• dit wordt zeer geaprecieerd door de inwoners/verenigingen
• Linkhout (mensen komen minder buiten)
• Meldert heeft eigen karakter (moeten over het water komen)
• Schuttersgildes in Lummen zijn belangrijk
o ieder gehucht had vroeger schuttersgilde
o komt vanuit de middeleeuwen (Lummen, Beringen, Zonhoven, Beverst, Zutendaal)
o nog steeds levendig, ook met jongere deelnemers
• is er wel een mooiste plek?
o er is veel ongenoegen in de gemeente
o Lummenaar is een grommelaar, maar ook met reden
o historisch gegroeid: burgemeester van Lummen was Franstalige ridder (tot eind jaren ’60) en
het oorlogsverleden verdeelde Lummen in 2 kampen
o nu nog zichtbaar/voelbaar bij Lummenaren, maar leeft minder bij de jongere mensen
o streek van Laren waar de boeren zaten
o is deel van de geschiedenis van Lummen
• het gemeentehuis:
o je kan iets betekenen voor de gemeente
o je kan er iets realiseren
• Schulensmeer
• Duizendjarige Eik
• met de fiets één van de lokale routes rijden en iets drinken op het gemeenteplein
• Lummen is de poort van Limburg

Is het typisch dat Lummenaren betrokken zijn met de gemeente via het verenigingsleven?
• er is een goed en uitgebreid verenigingsleven in Lummen
• wel het gevoel dat weinig / steeds minder mensen betrokken zijn / verantwoordelijkheid opnemen:
“iemand anders zal het wel doen”
• inwoners willen wel deelnemen, maar niet vooraan zitten
• zijn altijd dezelfde gezichten die terugkomen
• oudere generaties worden niet vervangen in het bestuur van het verenigingsleven (idem in
schuttersgilde)
Wat maakt Lummen uniek en/of waar ben je fier op?:
• Duizendjarige Eik: mensen zijn verbaasd als je dit laat zien
o niet enkel de eik, maar de hele omgeving
• de kastelen (voornamelijk in privé-bezit)
• Athenas Lummen (basket)
• koor f:e-m@il
• het nieuwe zwembad: trekt mensen uit andere dorpen aan
• Kruidenier ‘t Procentje (sociale kruidenier, begonnen in september 2020): mensen met doorverwijzing
OCMW kunnen hier goedkoper inkopen doen
o ook toegankelijk voor mensen die geen financiële moeilijkheden hebben
▪ zij betalen een iets hogere prijs
o gelegen in WZV Het Meerlehof
o idee om mensen met busje tot daar te brengen
o idee om dit in het centrum te realiseren (op heden niet gedragen door gemeente)
• verkeersknooppunt II
• Schulensmeer II
• seniorenadviesraad:
o veel ondersteuning door de gemeente
▪ vb: 75+ feest, week van de senior
o jubelarissen worden getrakteerd in Osterhof
▪ mooi initiatief dat erg geapprecieerd wordt
• kastelen en parken (Kasteel St-Paul met de vijvers en wandelingen/fietsroutes)
o ook eigen routes (wandel/fiets) door/vanuit het centrum
• verenigingsleven (dankzij ondersteuning van de gemeente)
o goedkope infrastructuur te gebruiken voor aangesloten verenigingen
o ook in de andere culturele centra
• ’t Sjamajeeke (naschoolse opvang en vakantieopvang)
• Lummen for Life (26/11): ontstaan uit warmste week
o joggen door Lummense gebouwen
• loopgravensite – weinig bekend
• Dolle Donderdagen (juli-augustus) II
o eerste event dat echt volk naar Lummen getrokken heeft (met optredens)
o op het Gemeenteplein
o Vzw Genebos loopt los heeft dit overgenomen
o Opbrengst naar goede doel
• Zomerkriebels: voor jong en oud
• (+ grote fuiven op verschillende plekken) – 4.000 – 5.000 man
• Vallei van de Zwarte Beek (veel tinten groen)
• verenigingsleven: veel dingen zijn gegroeid vanuit de verenigingen
• sportclubs (ook judo)
o waarom goede sportclubs?
▪ komt vanuit de club zelf, niet door steun van de gemeente
▪ 850 leden in een tennisclub toont succes aan
• belang jeugdbewegingen: die jongeren zie je later ook terug in het verenigingsleven
• groene long in het midden van Limburg (wandel/fiets/mountainbike)
• verschillende tochten wandeling/mountainbike met veel deelnemers
• apart gildenleven – uitzonderlijk qua werking

We kunnen heel wat aangebrachte troeven bundelen onder natuur en verenigingsleven:
Natuur:
•
•
•
•
•
•
•

Duizendjarige eik
Schulensmeer
parken
fietrsroutes/mountainbike
Vallei van de Zwarte Beek
groene long
wandelroutes

Verenigingsleven:
• koor (f:e-m@il)
• seniorenadviesraad
• events
o Dolle donderdagen
o fuiven
o Lummen for life
• sportclubs
• gildenleven
• initiatiefnemers

Koppeling met eerdere lijst bouwstenen uit de kick-off (opmerkingen deelnemers workshop 26/10 in blauw):
o ademt natuur, geeft richting (baseline)
o iedereen vindt dit al een goede baseline
o beter dan vroegere baseline: “Lummen, da’s bos en water”
o bijzondere natuur (Duizendjarige eik, Schulensmeer, Zwarte beek, …) water en groen
o verenigingsleven
o sportgemeente, ontspanning
o industrie
o alle industriegrond is opgebruikt (maximaal benut)
▪ werknemers wonen niet in Lummen
▪ potentieel om ze naar het centrum te krijgen is moeilijk
• industrieterreinen liggen aan de autostrade
o weinig verbindingen tussen de verschillende industrieterreinen
o busverbindingen naar industrie zouden er komen
o nabijheid, bereikbaarheid, knooppunt
o zingeving, onthaasten, spiritualiteit
Prioriteiten kiezen: wat is belangrijk, wil je versterken?
• verenigingsleven + natuur springen eruit
• link met centrum: evenementen
•

Verenigingen zijn belangrijk:
o zorgzaam – sociaal – ondersteunend
o concurrentie tussen verenigingen is verbeterd (ook meer samenwerking)
o iedereen kan een plek hebben in Lummen

Stel: een plek, aangeboden door de gemeente, in het centrum om samen te komen?
• Reacties:
o horeca ook plekken om te vergaderen (niet beconcurreren)
o wel interessant qua bereikbaarheid

Afsluitend 1 woord:
• positieve communicatie
• (gebrek aan) participatie
• engagement
• vooruit werken
• inspiratie
• toekomst
• resultaat
• tegenstelling
• grommelen (als teken van betrokkenheid)

Volgende stappen
17/11/21 (13u-15u): sessie met jongeren
30/11/21 (19u-22u): sessie met handelaars
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