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Beste Lummenaar 
 
We willen graag dat al onze inwoners goed geïnformeerd zijn over de dienstverlening die we aanbieden. 
Om het voor jou gemakkelijk te maken hebben we alle belangrijke informatie gebundeld in één handige 
infogids. Zo kan je onder andere in één overzicht al onze openingsuren en contactgegevens van de 
verschillende diensten terugvinden. Ook de leden van het nieuwe bestuur kan je hierin terugvinden.  
 
Ben je op zoek naar uitgebreide informatie over een specifiek item, dan verwijzen we je graag door 
naar onze website www.lummen.be.  Uiteraard kan je ook een persoonlijk bezoek aan onze diensten 
brengen, onze medewerkers helpen je graag verder.  
 
Blijf je graag op de hoogte van onze laatste activiteiten en nieuws, schrijf je dan via 
www.lummen.be/nieuwsbrief in voor onze digitale nieuwsbrief. Je ontvangt deze maandelijks in je 
mailbox. En voor de liefhebbers van social media: volg onze facebookpagina. 
 
Ook in deze editie vind je advertenties van onze lokale handelaars terug . Dankzij hun medewerking 
aan deze gids, kunnen we deze editie gratis verspreiden aan onze inwoners. Het gemeentebestuur 
wil hen hiervoor oprecht bedanken.  
 
Veel leesplezier 
Jullie burgemeester 
Luc Wouters   
 
 
 

COLOFON 
Ondanks zorgvuldig nalezen zijn we ongetwijfeld enkele zaken vergeten en is er waarschijnlijk 
hier en daar toch een foutje in de tekst geslopen. Uw opmerkingen zijn steeds welkom bij de 
dienst communicatie en onthaal op het telefoonnummer 013 390 590 of via het mailadres 
communicatie@lummen.be. Zo kunnen we in onze volgende uitgave rekening houden met 
uw suggesties. 
 
Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Lummen 
 
Opmaak, druk, reclamewerving en verspreiding:  
Inforegio / Uitgeverij PUBLI-touch bv, Stichelweg 11, 3360 Korbeek-Lo 
Tel. 016 255 043 - website: www.inforegio.be 
 
In opdracht van het gemeentebestuur van Lummen 
 

VOORWOORD
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Administratief Centrum  
Gemeenteplein 13 
Tel.: 013 390 590 
info@lummen.be  
www.lummen.be 
www.facebook.com/lummen.be  
 
De administratieve diensten in het administratief 
centrum werken op afspraak. Op afspraak werken 
brengt heel wat voordelen met zich mee voor Lum-
menaren  die een bezoek plannen aan het admini-
stratief centrum, dus rolden we een aantal 
bijkomende hulpmiddelen uit die het je nog gemak-
kelijker maken om een afspraak te maken en be-
roep te doen op onze dienstverlening wanneer het 
jou uitkomt: 
 
Maak een afspraak wanneer het je past!  
Je kan een afspraak maken online, telefonisch of aan het onthaal van het administratief centrum. Als 
je via de website een afspraak maakt, kan je zelf tussen de beschikbare momenten de dag en het tijd-
stip uitkiezen die jou het beste uitkomen.  
 
Regel je zaken snel en makkelijk via het smartloket! 
Voor heel wat dienstverlening, het aanvragen van attesten, … hoef je zelfs niet eens langs te komen 
in het administratief centrum, maar kan je via het smartloket nu al heel eenvoudig zelf digitaal regelen, 
waar en wanneer je dat wilt. Via het smartloket kan je attesten en documenten aanvragen via Itsme 
of E-ID en ontvang onmiddellijk in PDF-formaat van het digitaal afgeleverd attest of akte. Surf naar: 
www.lummen.be/smartloket.  
 
Eén aanspreekpunt voor al je vragen!  
Heb je vragen, wil je graag een afspraak maken of vond je op de website toch niet precies terug op 
welke dienst je moet zijn voor wat je nodig hebt? Je kan steeds terecht bij het onthaal van het admi-
nistratief centrum; zij luisteren naar je vraag, bezorgen je de nodige info, maken een afspraak of ver-
wijzen je onmiddellijk door naar de juiste dienst. 
 
Moet ik voor alles een afspraak maken? 
Voor de meeste dienstverlening moet je een afspraak maken, maar je kan tijdens de openingsuren 
terecht aan het onthaal van het administratief centrum voor: 
• Het afhalen van aangevraagde documenten (rijbewijs, eID, Kids-ID) 
• Lummense geschenkbon 
• Vuilzakken, afvalkalender en stickers 
• Het maken van een afspraak 
 

ADRESSENLIJST EN OPENINGSUREN
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De openingsuren van het onthaal zijn licht gewijzigd ten opzichte van vroeger; zo kan je voortaan bij-
voorbeeld ook op zaterdagvoormiddag bij het onthaal terecht.  
 
Waar vind ik meer informatie en kan ik een afspraak maken? 
• Telefonisch op 013 390 590 (tijdens kantooruren en op zaterdagvoormiddag) 
• Online op de gemeentelijke website: www.lummen.be/totuwdienst 
• In  het administratief centrum tijdens de openingsuren van het onthaal. 
 
Openingsuren onthaal Administratief Centrum 
maandag gesloten 13.00 uur - 20.00 uur 
dinsdag 09.00 uur - 12.00 uur gesloten 
woensdag 09.00 uur - 12.00 uur 13.00 uur - 16.00 uur 
donderdag 09.00 uur - 12.00 uur gesloten 
vrijdag 09.00 uur - 12.00 uur 13.00 uur - 16.00 uur 
zaterdag 09.00 uur - 12.00 uur  
 
Bibliotheek 
Groenstraat 42 
Tel.: 013 390 480 
bibliotheek@lummen.be 
 
Openingsuren 
maandag 14.00 uur - 20.00 uur 
dinsdag 10.00 uur - 12.00 uur 14.00 uur - 18.00 uur 
woensdag 10.00 uur - 20.00 uur 
donderdag 10.00 uur - 12.00 uur 14.00 uur - 18.00 uur 
vrijdag 10.00 uur - 12.00 uur  
zaterdag 10.00 uur - 13.00 uur  
 
GCOC Oosterhof 
Dienst Vrije tijd, dienst Welzijn, UiTbalie 
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 
Tel.: 013 390 515 
vrijetijd@lummen.be  
 
Openingsuren 
maandag gesloten 13.00 uur - 20.00 uur 
dinsdag 09.00 uur - 12.00 uur gesloten 
woensdag 09.00 uur - 12.00 uur 13.00-16.00 uur 
donderdag 09.00 uur - 12.00 uur gesloten 
vrijdag 09.00 uur - 12.00 uur 13.00 - 16.00 uur 
zaterdag gesloten 
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Gemeentelijke werkplaatsen 
St.-Jakobusstraat 8 
Tel.: 013 390 550 
werkplaatsen@lummen.be 
 
Lokaal Dienstencentrum 't Klavertje 
GCOC Oosterhof - zaal 5 
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 
Tel.: 013 390 605 
lokaaldienstencentrum@lummen.be  
 
Openingsuren:  
maandag 09.00 uur - 16.00 uur 
dinsdag 09.00 uur -  17.00 uur 
woensdag 09.00 uur -  13.00uur 
donderdag 09.00 uur -  16.00 uur 
vrijdag 09.00 uur -  17.00 uur 
 
Recyclagepark (openingsuren Limburg.net) 
Sint-Jakobusstraat 8 
Tel.: 013 690 011 
 
Openingsuren tijdens de winter 
1 januari 2022 - 27 maart en 2 november - 31 december 2022 
maandag gesloten gesloten 
dinsdag 09.00-12.30 uur 13.00 - 16.00 uur 
woensdag 09.00-12.30 uur 13.00 - 16.00 uur  
donderdag 09.00-12.30 uur 13.00 - 16.00 uur 
vrijdag 09.00-12.30 uur 13.00 - 16.00 uur  
zaterdag 09.00-12.30 uur 13.00 - 16.00 uur 
 
Openingsuren tijdens de zomer 
29 maart 2022 tot en met 29 oktober 
Maandag gesloten gesloten 
dinsdag 09.00-12.30 uur 13.00 - 18.00 uur 
woensdag 09.00-12.30 uur 13.00 - 17.00 uur  
donderdag 09.00-12.30 uur 13.00 - 17.00 uur  
vrijdag 09.00-12.30 uur 13.00 - 17.00 uur  
zaterdag 09.00-12.30 uur 13.00 - 16.00 uur 
 
Sportdienst 
Sportweg 8 
Tel.: 013 390 490 
sport@lummen.be 
Openingsuren: zie Administratief Centrum  
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Wooninfopunt 
Gemeenteplein 13 
Tel. 013 390 529 
info@woneninwestlimburg.be 
 
Zwembad 
Sportcomplex Vijfsprong 
Sportweg 8 
Tel. 013 390 491 
sport@lummen.be 
 
Openingsuren (vrij zwemmen tijdens schooldagen) 
maandag                                                                                                                                             18.15 uur - 20.30 uur 
dinsdag                         7.15 uur - 8.30 uur                12.00 uur - 13.00 uur                   16.00 uur - 20.30 uur 
woensdag                                                                          13.00 uur - 16.00 uur                   18.15 uur - 22.30 uur* 
donderdag                   7.15 uur - 8.30 uur                12.00 uur - 13.00 uur                   16.00 uur - 20.30 uur 
vrijdag                                                                                  12.00 uur - 13.00 uur                   18.15 uur - 20.30 uur 
zaterdag                                                                              14.30 uur - 17.00 uur*  
 
Openingsuren (vrij zwemmen tijdens schoolvakanties) 
maandag                                                                            10.00 uur - 13.00 uur                   13.30 uur - 21.30 uur 
dinsdag                         7.15 uur - 8.30 uur                10.00 uur - 13.00 uur                   13.30 uur - 20.30 uur 
woensdag                                                                          10.00 uur - 13.00 uur                   13.30 uur - 21.30 uur 
donderdag                   7.15 uur - 8.30 uur                10.00 uur - 13.00 uur                   13.30 uur - 21.30 uur 
vrijdag                                                                                  10.00 uur - 13.00 uur                   13.30 uur - 21.30 uur 
zaterdag                                                                              14.30 uur - 17.00 uur*  
 
* laatste uur baantjeszwemmen 
opgelet, de kassa van het zwembad sluit 30 min. voor sluitingstijd
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Het college van burgemeester en schepenen / Vast bureau 
Het college van burgemeester en schepenen – ook wel schepencollege genoemd –  is  het orgaan dat 
belast is met het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bereidt de beraadslagingen en de 
besluiten van de gemeenteraad voor en voert de beslissingen van de gemeenteraad uit. Het vast bu-
reau is belast met het dagelijks bestuur van het OCMW en doet hetzelfde voor de OCMW-raad.Sinds 
het decreet lokaal bestuur in werking trad op 1 januari 2019 zijn het college en het vast bureau sa-
mengesteld uit dezelfde personen.   

Luc Wouters 
burgemeester (CD&V) 
Boogbosstraat 31 
3560 Lummen 
0475 310 729 
luc.wouters@lummen.be   
Bevoegdheden:  
veiligheid, burgerzaken, leefmilieu en openbare ruimte  
 
  
Rita Moors 
eerste schepen (N-VA) 
Kapelstraat 21 
3560 Lummen 
0475 371 308  
rita.moors@lummen.be  
Bevoegdheden: 
economie, mobiliteit, toerisme en personeel  
(in samenwerking met de burgemeester)  
 
Wim Vangeel 
tweede schepen (CD&V) 
Goerenstraat 13 
3560 Lummen 
0486 973 797  
wim.vangeel@lummen.be   
Bevoegdheden: 
vergunningenbeleid en ruimtelijke ordening, wonen, erfgoed, patrimonium, 
landbouw, ICT, facility en jeugd

BESTUUR



Dirk Snyers  
derde schepen (CD&V) 
Toekomststraat 6 
3560 Lummen 
0475 286 897 
dirk.snyers@lummen.be  
Bevoegdheden:  
cultuur, evenementen, financiën, erediensten en onderwijs 
 
 

 
Romi Soors 
vierde schepen (CD&V) 
Onze-Lieve-Vrouwstraat 29 
3560 Lummen 
0497 408 733 
romi.soors@lummen.be  
 
Bevoegdheden:  
sport, bibliotheek, communicatie en ontwikkelingssamenwerking 

 
Heidi Lamotte 
vijfde schepen (CD&V) 
Meldertsebaan 127/A 
3560 Lummen 
0495 410 660 
heidi.lamotte@lummen.be   
Bevoegdheden:  
zorg, welzijn, sociale zaken en voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst 
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Gemeente- en OCMW-raad 
De gemeenteraad en de OCMW - raad (of raad voor maatschappelijk welzijn) zijn respectievelijk de 
hoogste organen van een gemeentebestuur en een OCMW. Om de zes jaar worden de gemeenteraads-
leden rechtstreeks verkozen. Sinds het decreet lokaal bestuur in werking trad op 1 januari 2019, zijn 
de 23 gemeenteraadsleden automatisch ook de 23 leden van de OCMW-raad. De raden stippelen de 
krijtlijnen van het beleid uit van gemeente en OCMW. Iedereen is welkom tijdens de openbare gedeeltes 
van de vergaderingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad; de data, agenda en verslagen van deze 
vergaderingen zijn terug te vinden op de website www.lummen.be  
 
Voorzitter gemeente- en OCMW-raad 

Sander Hoogstijns  
voorzitter (CD&V) 
Hulshoekstraat 29 
3560 Lummen 
0494 447 680 
sander.hoogstijns@lummen.be 
 
 
 
 

 
De gemeente- en OCMW-raad bestaat uit de leden van het college en volgende raadsleden (in alfabe-
tische volgorde): 

 
Peter Aerts 
raadslid (Groen) 
Larenstraat 57 
3560 Lummen 
0499 265 499 
peter.aerts@lummen.be 
 
 
 
 
 
Veerle Beckers 
raadslid (CD&V) 
Gyzevennestraat 46 
3560 Lummen 
0498 141 327 
veerle.beckers@lummen.be 
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Birgitt Carlier  
raadslid (Vooruit) 
Veldstraat 10E 
3560 Lummen 
0472 045 997 
birgitt.carlier@lummen.be  
 
 
 
 
 
 
Koen Claes 
raadslid (N-VA) 
Stokrooiestraat 4A 
3560 Lummen 
0476 605 790 
koen.claes@lummen.be 
 
 
 
 

 
 
Stefan Coenen 
raadslid (Groen) 
Infanteriestraat 19 
3560 Lummen 
0472 337 219 
stefan.coenen@lummen.be  
 
 
 
 

 
 
Axel Geerts 
raadslid (CD&V) 
Haagdoornstraat 8 
3560 Lummen 
0478 964 772 
axel.geerts@lummen.be 
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An Goijens  
raadslid (Open Vld) 
Opworpstraat 43 
3560 Lummen 
0498 268 267 
an.goijens@lummen.be 
 
 
 
 

 
 
Hanne Janssen 
raadslid (Groen) 
Zes Septemberstraat 26 
3560 Lummen  
hanne.janssen@lummen.be 
 
 
 
 
 

 
 
Betty Luyten  
raadslid (CD&V) 
Nachtegaalstraat 29 
3560 Lummen 
013 313 783 - 0477 592 478 
betty.luyten@lummen.be 
 
 
 
 

 
 
Jeffrey Mardulier  
raadslid (Vooruit) 
Meldertsebaan 40 
3560 Lummen 
0477 711 190 
jeffrey.mardulier@lummen.be 
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Chelsea Nshutti 
raadslid (CD&V) 
nshuti.chelsea@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Noa Vandevenne  
raadslid (CD&V) 
Mangelbeekstraat 68 
3560 Lummen 
0494 888 858 
noa.vandevenne@lummen.be  
 
 
 
 

 
 
Gunter Van Oost  
raadslid (N-VA) 
Linkhoutstraat 106 
3560 Lummen 
gunter.vanoost@lummen.be 
 
 
 
 
 

 
Lars Van Rode  
raadslid (Vooruit) 
Fonteinstraat 4 
3560 Lummen 
0496 636 601 
lars.vanrode@lummen.be 
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Veerle Verboven  
raadslid (onafhankelijk) 
Schuttersstraat 23 
3560 Lummen 
0473 466 459 
veerle.verboven@lummen.be 
 
 
 
 

 
 
Mario Vrancken  
raadslid (Vooruit) 
Nieuwstraat 44 
3560 Lummen 
011 759 398 - 0494 536 339 
mario.vrancken@lummen.be
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Bijzonder comité voor de sociale dienst 
Het bijzonder comité voor de sociale dienst is een uitvoerend orgaan van het OCMW dat bevoegd is 
voor alle beslissingen met betrekking tot individuele dossiers op het vlak van maatschappelijke dienst-
verlening en integratie. De leden en de voorzitter ervan worden verkozen door de OCMW-raad. De voor-
zitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt toegevoegd aan het schepencollege en 
het vast bureau. 
 
Samenstelling (In alfabetische volgorde): 

 
Maarten Aerts  
lid bijzonder comité voor de sociale dienst (N-VA) 
Oostereindestraat 48.2 
3560 Lummen 
0486 484 735 
maarten.aerts@lummen.be  
 
 
 
 

 
 
Monique Claes  
lid bijzonder comité voor de sociale dienst (CD&V) 
Gestelstraat 1 
3560 Lummen 
011 427 575 - 0498 583 704 
monique.claes@lummen.be 
 
 
 
 

 
Ine Geerts  
lid bijzonder comité voor de sociale dienst (Vooruit) 
Hoogstraat 104 
3560 Lummen 
0479 270 804 
ine.geerts@lummen.be 
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Eddy Horions  
lid bijzonder comité voor de sociale dienst (Groen) 
Spoorwegstraat 4A 
3560 Lummen 
eddy.horions@lummen.be 
 
 
 
 
 

 
Heidi Lamotte  
Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst (CD&V) 
Meldertsebaan 127A 
3560 Lummen 
0495 410 660 
heidi.lamotte@lummen.be  
 
 
 
 

 
 
Guy Vaes  
lid bijzonder comité voor de sociale dienst (CD&V) 
Geeneindestraat 115 
3560 Lummen 
013 328 615  
guy.vaes@lummen.be  
 
 
 
 

 
 
Maarten Vannopen 
lid bijzonder comité voor de sociale dienst (CD&V) 
Berkenstraat 3A 
3560 Lummen 
maarten.vannoppen@lummen.be 
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De ondersteunende diensten van Gemeente en 
OCMW Lummen zijn samen gehuisvest in het ad-
ministratief centrum aan het gemeenteplein: Ge-
meenteplein 13, 3560 Lummen.  
 
FINANCIËLE DIENST 
Tel.: 013 390 460 
financien@lummen.be  
 
De financiële dienst staat onder leiding van de fi-
nancieel directeur en ondersteunt deze in al zijn 
taken. Deze dienst ondersteunt ook andere dien-
sten in aangelegenheden die een financiële im-
pact hebben. 
 
Financieel directeur 
De financieel directeur heeft de leiding over de fi-
nanciële dienst en coördineert het meerjaren-
plan, budget en de jaarrekening. Als lid van het 
managementteam heeft hij een beleidsvoorbe-
reidende en -adviserende taak in alle aangele-
genheden met een financiële impact. 
 
De adjunct financieel directeur ondersteunt de 
financieel directeur in de beleidsvoorbereidende 
en adviserende taken en waakt  over de correcte 
implementatie van regels en procedures. 
  
Financieel directeur: Emmanuel Vandeputte  
Adjunct financieel directeur: Christine Vanden-
hove 
 
 
  

PERSONEELSDIENST 
Tel.: 013 390 430 
personeel@lummen.be  
 
De personeelsdienst is een ondersteunende 
dienst.  Deze dienst staat onder andere in voor 
de personeelsadministratie en werkt mee aan 
een langetermijnvisie op het personeelsbeleid in 
de organisatie. Je kan er ook terecht om te infor-
meren naar openstaande vacatures.  
 
SECRETARIAAT 
Tel.: 013 390 420  
secretariaat@lummen.be  
 
Het secretariaat is een ondersteunende dienst 
die de algemeen directeur ondersteunt bij het 
uitvoeren van zijn/haar taken.  
 
Algemeen directeur 
De algemeen directeur heeft de leiding en coör-
dinatie over alle diensten van de organisatie en 
oefent, samen met het managementteam, een 
brugfunctie uit tussen de politieke organen en de 
ambtenaren. De algemeen directeur is hoofd van 
het personeel en voorzitter van het manage-
mentteam. 
 
De adjunct-algemeen directeur ondersteunt de 
algemeen directeur in zijn/haar opdrachten en 
vervangt hem/haar bij afwezigheid. Daarnaast 
leidt hij de sector dienstverlening en maakt hij 
deel uit van het managementteam.  
  
Waarnemend algemeen directeur: Bernard Zwijzen  
Adjunct-algemeen directeur: Bernard Zwijzen

ORGANISATIE



Onthaal en Burgerzaken
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Onthaal 27 
Burgerzaken 27 
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ONTHAAL  
Het onthaal zorgt voor een warme ontvangst en 
verwijst je graag door naar de juiste dienst.  
Daarnaast kan je bij het onthaal ook terecht voor:   
• Het afhalen van aangevraagde documenten 

(rijbewijs, eID, Kids-ID) 
• Lummense geschenkbon 
• Vuilzakken, afvalkalender en stickers 
• Het maken van een afspraak 

Meer info: 
Onthaal  
Gemeenteplein 13 
Tel.: 013 390 590 
Info@lummen.be  

  
 
 

BURGERZAKEN  
Op de dienst burgerzaken kan je voor verschil-
lende documenten of wijzigingen terecht. De 
meest bekende zijn: adreswijziging, identiteits-
kaart, rijbewijs, huwelijk, attesten,...  
Op de website www.lummen.be vind je heel wat in-
formatie over deze producten terug.  Enkele zaken 
zetten we in deze brochure graag in de verf: 
 
Online aanvragen attesten 
Via het Smartloket op onze website kan je heel 
wat attesten en aktes digitaal 24/7 aanvragen 
(gezinssamenstelling, bewijs van woonst, natio-
naliteitsbewijs,...) Inloggen kan met  It’s me of 
eID. Dit spaart je dus heel wat tijd uit, neem een 
kijkje op www.lummen.be/smartloket.  
 
Kids-ID 
Een Kids-ID is enkel verplicht wanneer je met je 
kind naar het buitenland gaat. Bij de aanvraag 
ervan moet je kind aanwezig zijn. Het document 
is altijd 3 jaar geldig, ook wanneer je kind onder-
tussen 12 jaar geworden is.  
 
Pasfoto’s documenten 
De pasfoto’s voor een identiteitskaart, Kids-ID of 
reispas moeten voldoen aan strenge voorwaar-
den (niet lachen, geen zwart-wit foto, geen tan-
den bloot, niet ouder dan 6 maanden,...). 
Wanneer de foto niet aan één van deze voorwaar-
den voldoet, zal deze niet aanvaard worden. In 
het Administratief Centrum bevindt zich een fo-
tocabine waar je terecht kan voor foto’s.  
 
Orgaandonatie 
De Belgische wetgeving is gebaseerd op het prin-
cipe van de veronderstelde toestemming betref-
fende orgaandonatie. Je kan echter je 
uitdrukkelijke wil vastleggen in een verklaring 
voor orgaandonatie. Hierin wordt je aanvaarding 
of weigering opgenomen en je familie kan zich 

ONTHAAL EN BURGERZAKEN 
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dan niet meer verzetten tegen jouw beslissing. 
Deze verklaring kan (gratis) geregistreerd wor-
den op de dienst burgerzaken. Deze registratie 
is wenselijk maar niet verplicht. Registratie op de 
gemeente geeft een bijkomende garantie dat 
meer mensen op de hoogte zijn van je wensen. 
Meer informatie vind je hier: www.leif.be 
 
BEGRAAFPLAATSEN 
Lummen telt 5 begraafplaatsen, hieronder vind 
je de exacte locaties. De aangifte van een overlij-
den dient te gebeuren in de gemeente waar de 
persoon overleden is. Daar worden de overlij-
densakte en andere documenten zoals toelating 
tot vervoer e.d. opgemaakt en afgeleverd. De aan-
vraag voor een grafconcessie gebeurt via de 
dienst burgerzaken. Je kan kiezen voor een be-
graafplaats, een urneveld of een nis.  
Het huishoudelijk reglement dat van toepassing 
is voor de begraafplaatsen kan je terugvinden op 
onze website.  
 
Genenbos: Huisveldenstraat 
Linkhout: Kerkhofstraat 
Lummen-centrum: Krekelstraat  
Meldert: Meldertsebaan 
Thiewinkel: Sint-Janstraat 
 
Voor meer informatie over onze verschillende 
producten kan je hier terecht: 013 390 470, 
burgerzaken@lummen.be of www.lummen.be  
 
 

Meer info: 
Burgerzaken  
Gemeenteplein 13 
Tel.: 013 390 470  
Burgerzaken@lummen.be 

STERRENBOS 
Bij het Domein van de Duizendjarige Eik, in de 
Dikke-Eikstraat, plant de gemeente Lummen een 
sterrenbosje aan, een herdenkingsbosje voor 
sterrenkindjes. Elke boom verwijst naar een jaar-
tal. Elk jaar op Wereldlichtjesdag (half december) 
wordt een herdenking georganiseerd waarbij een 
nieuwe sterrenboom voor het lopende jaar wordt 
aangeplant. Ouders van een sterrenkindje kun-
nen op elk moment in deze bomen een aanden-
ken aanbrengen. De gemeente Lummen wil zo 
haar sterrenkindjes blijven herinneren en ster-
renouders steunen en helpen met hun verdriet 
om te gaan.  
 
Discreet aanmelden voor de herdenkingsdag kan 
steeds via sterrenbos@lummen.be.  
 
Meer informatie: dienst leefmilieu, 013 390 560 
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BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG  
’T SJAMAJEEKE 
• Er wordt opvang voorzien van 7.00 uur tot 

schooltijd, en vanaf het einde van de school-
dag tot 18.30 uur.  

• Tijdens de schoolvakanties geldt een bijzon-
dere regeling, de permanentie is dan voor-
zien van 7.00 uur tot 18.30 uur. 

• Inschrijven voor de buitenschoolse kinderop-
vang kan op één van de gezamenlijke in-
schrijvingsavonden. Deze worden 3 keer per 
jaar georganiseerd. Ouders met kinderen van 
2 jaar ontvangen hiervoor automatisch een 
uitnodiging.   

 
Opvanglocaties 
• Geneiken:  

Geneikenstraat 15A, tel.: 013 390 506 
• Genenbos:  

Genenbosstraat 86/0.1, tel.: 013 390 509 
• Linkhout:  

Kerkhofstraat 5, tel.: 013 390 507 
• Lummen-Centrum:  

Pastoor Frederickxstraat 11,  
tel.: 013 390 505 

• Meldert:  
Pastorijstraat 24/00.1, tel.: 013 390 508 

Meer info: 
Buitenschoolse kinderopvang ‘t Sjamajeeke 
Gemeenteplein 13 
Tel.: 013 390 500 
buitenschoolse.opvang@lummen.be 

SOCIALE DIENST  
Op de sociale dienst van het OCMW kan je onder 
andere terecht voor: 
• leefloon en aanvullende financiële hulp 
• pensioenen (aanvraag pensioen + bereke-

ning pensioenen) 
• aanvraag inkomensGarantie voor Ouderen 

(minimumpensioen) 
• sociaal tarief water, aardgas en elektriciteit 
• aanvragen inkomensvervangende tegemoet-

koming en integratietegemoetkoming voor 
personen met een beperking.  

• hulp bij administratie  
• parkeerkaart voor personen met een beper-

king 
• vermindering onroerende voorheffing (enkel 

voor <65 jaar) 
• verwarmingstoelage (stookoliepremie) 
• psychosociale hulpverlening 
• oplaadpunt budgetmeter 
• ... 
 
De sociale dienst luistert naar jouw vraag, pro-
bleem, verhaal en zoekt nadien, samen met jou, 
naar een gepaste oplossing. Eventueel word je 
naar een andere dienst of diensten door verwe-
zen. We helpen jou alvast op weg naar een moge-
lijke oplossing. 
De ondersteuning  van het OCMW beperkt zich 
niet enkel tot het financiële. Of je nu met juridi-
sche vragen zit, verloren loopt in briefwisseling 
en formulieren, of gewoon op zoek bent naar een 
luisterend oor om je hart eens te luchten, je kan  
steeds terecht bij de maatschappelijk assisten-
ten van de sociale dienst. 
 
Schuldhulpverlening: budgetbegelei-
ding, budgetbeheer en collectieve 
schuldenregeling 
Hoge rekeningen, extra uitgaven, onverwachte 
herstellingen, stapels schulden of misschien zelfs 
gerechtsdeurwaarders in het vooruitzicht? Je 
weet niet meer waar te beginnen of je weet niet 
meer hoe rond te komen met je maandelijks inko-

SOCIALE ZAKEN
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men. Kan ik een afbetalingsplan aanvragen en hoe 
doe ik dat? Kom dan best zo spoedig mogelijk naar 
de sociale dienst van het OCMW. De maatschappe-
lijke assistent gaat samen met jou op zoek naar 
oplossingen voor je financiële problemen. 
 
Jurist OCMW  
De jurist van het OCMW is beschikbaar voor in-
formatie en om mogelijke oplossingen voor je ju-
ridische problemen te bespreken: het opstellen 
van een brief, het nakijken van een overeen-
komst, informatie over en aanvraag van een pro-
deo advocaat. 
 
Spreekuren juriste: op afspraak 
 
 

Administratief centrum  
Gemeenteplein 13 - 3560 Lummen 
Tel.: 013 390 570 
sociale.dienst@lummen.be   

 
 
THUISZORGDIENST 
Iedere inwoner van Lummen die in zijn thuissi-
tuatie, vanuit een bepaalde zorgbehoefte, nood 
heeft aan hulp, kan zich richten tot de thuiszorg-
dienst van het OCMW Lummen. 
 
De thuiszorgdienst biedt een waaier aan dienst-
verlening aan met als doelstelling:  mensen lan-
ger en in comfortabelere omstandigheden in hun 
vertrouwde thuisomgeving te laten verblijven. 
 
Gezinszorg  
Wanneer je niet langer in staat bent om zelfstan-
dig allerlei taken van huishoudelijke aard zelf op  
te nemen, kan je beroep doen op de dienst ge-
zinszorg. Gezinszorg omvat het zorgaanbod dat 
bestaat uit persoonsverzorging, huishoudelijke 
hulp, beperkte schoonmaakhulp en algemene 
psychosociale en pedagogische ondersteuning 
en begeleiding. 
 

Alvorens te starten, komt een maatschappelijk 
assistent op huisbezoek voor een sociaal onder-
zoek. 
Tijdens dit huisbezoek geeft men je de nodige in-
formatie over de dienst en bepaalt men (rekening 
houdend met o.a. zorgvragen en behoeften) de 
frequentie van hulp. 
 
Poetsdienst (met dienstencheques) 
Iedere senior (65-plusser) die het onderhoud van 
de woning niet meer aankan, kan een beroep 
doen op de poetsdienst met dienstencheques. 
Onze onderhoudsmedewerkers helpen je bij het 
wekelijkse onderhoud van je woning.  
Voor de dienst hulp biedt, komt de maatschappe-
lijk assistent op huisbezoek voor een sociaal on-
derzoek. 
Tijdens dit huisbezoek geeft men je de nodige in-
formatie over de dienst en bepaalt men de fre-
quentie van hulp. 
 
Thuiscompagnie 
Thuiscompagnie richt zich naar maatschappelijk 
kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. De 
klemtoon ligt op het ontwikkelen van de moge-
lijkheden van het gezin. De verzorgende voert 
huishoudelijke taken niet zomaar uit of neemt 
deze taken niet zomaar over, maar werkt samen 
met het gezin. Ze ondersteunt het gezin bij de 
persoonsverzorging en het huishouden en biedt 
algemene psychosociale en pedagogische onder-
steuning. 
 
Zorgoverleg  
Iedere betrokkene bij de zorg voor de patiënt kan 
een overlegcoördinator thuisgezondheidszorg in-
schakelen. De overlegcoördinator thuisgezond-
heidszorg geeft op een onafhankelijke (neutrale) 
manier ondersteuning bij de organisatie van het 
multidisciplinair overleg in complexe thuiszorg-
situaties. 
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Gemeentelijke mantelzorgtoelage 
Inwoners van Lummen die instaan voor de  
verzorging van een zorgbehoevende bejaarde  
kunnen onder bepaalde voorwaarden een man-
telzorgtoelage aanvragen  via de thuiszorgdienst 
van het OCMW.  
 
Gemeentelijke toelage voor personen 
met een beperking 
Het gemeentebestuur voorziet onder bepaalde 
voorwaarden een toelage voor personen met een 
beperking. Voor meer informatie en de voorwaarden 
kan je terecht bij de thuiszorgdienst van het OCMW.  

 
Meer info: 
Thuiszorgdienst  
Administratief centrum 
Gemeenteplein 13 
3560 Lummen 
Tel.: 013 390 530 
thuiszorgdienst@lummen.be 
Spreekuren: maak een afspraak  
 

  
LOKAAL DIENSTENCENTRUM 
’T KLAVERTJE 
• ’t Klavertje is een open huis waar iedereen te-

recht kan voor ontmoeting, ontspanning, in-
formatie, vorming en dienstverlening.  

 

• 't Klavertje richt zich tot de Lummense bevol-
king, maar in het bijzonder tot  de 55-plus-
sers, mantelzorgers en kwetsbare personen.  

 
• Je kan bij ‘t Klavertje terecht voor een gezel-

lige babbel, om te kaarten, om informatie in 
te winnen over de dienstverleningen of ge-
plande activiteiten. 

 
• Elke dag kan je in 't Klavertje terecht voor een 

evenwichtige warme maaltijd. Tegen een de-
mocratische prijs kan je samen met anderen 
eten in een gezellige omgeving. Het menu be-
staat uit soep, hoofdgerecht en een dessert. 
Tijdig inschrijven is de boodschap. 

 
• Op regelmatige tijdstippen worden er andere 

activiteiten ingericht, vinden er computercur-
sussen of taallessen plaats. Informatie hier-
over vind je in het Lokaal dienstencentrum. 

 
Minder Mobielen Centrale 
Vrijwillige chauffeurs zorgen voor het vervoer van 
inwoners van Lummen die omwille van gezond-
heidsproblemen of hun sociale situatie geen ge-
bruik kunnen maken van het openbaar vervoer 
of eigen vervoer (ook voor rolstoelgebruikers). Er 
zijn enkele voorwaarden en kosten verbonden 
aan deze dienst, we informeren je graag 
 
Openingsuren lokaal dienstencentrum 
’t Klavertje  
maandag 09.00 uur - 16.00 uur 
dinsdag 09.00 uur -  17.00 uur 
woensdag 09.00 uur -  13.00uur 
donderdag 09.00 uur -  16.00 uur 
vrijdag 09.00 uur -  17.00 uur 
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Meer info: 
Lokaal dienstencentrum ’t Klavertje  
GCOC Oosterhof  - Zaal 5 
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 
3560 Lummen 

 
p/a  
Administratief centrum 
Gemeenteplein 13 
3560 Lummen 

 
Tel.: 013 390 605 
lokaaldienstencentrum@lummen.be 

 
 
Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van 
het ‘t Klavertje? Contacteer ons via boven-
staande gegevens. 
 
 
 
 

EEN AANGEPAST (T)HUIS  
VOOR ELKE SENIOR 
 
Woonzorgcentrum Het Meerlehof 
• Ons huis is een plek waarin senioren gelukkig 

kunnen zijn en zich thuis voelen. Wij onder-
scheiden ons  door maximale vrijheid en in-
spraak van de bewoner als prioriteit te 
stellen. Als  personeel  erkennen wij iedere 
bewoner als een uniek persoon en werken op 
maat van ieders verwachtingen. Familie, vrij-
willigers  en iedereen die belangrijk is voor de 
bewoner zijn welkom om samen te zorgen 
voor het levensplezier van onze bewoners. 
Hier zijn we samen thuis. 

 
• De burelen zijn geopend tijdens kantooruren, 

opname enkel op afspraak met de maat-
schappelijk assistent. 

 
Meer info:  
Woonzorgcentrum Het Meerlehof 
Wijngaardstraat 15 
3560 Lummen 

 
p/a 
Administratief centrum 
Gemeenteplein 13 
3560 Lummen 

 
Tel.: 013 521 354 
wzchetmeerlehof@lummen.be 
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Groep van assistentiewoningen  
(serviceflats)  
Residentie Den Eik 
 
• Denk jij (of één van je ouders) er aan om 

eventueel de stap te zetten naar een assis-
tentiewoning? Dan kan Residentie Den Eik 
een oplossing bieden. Den Eik verzamelt 
twintig assistentiewoningen in beheer van 
het OCMW van Lummen. Residentie Den Eik 
staat open voor senioren wiens gezondheids-
toestand zodanig is dat ze relatief zelfstandig 
kunnen leven, maar die wel behoefte hebben 
aan een woning die functioneel aangepast is 
aan hun behoeften 

 
• Burelen geopend tijdens kantooruren, op-

name enkel op afspraak met de maatschap-
pelijk assistent. 

 
Meer info: 
Groep van assistentiewoningen Residentie 
Den Eik 
Wijngaardstraat 23 
3560 Lummen 

 
p/a 
Administratief centrum 
Gemeenteplein 13 
3560 Lummen 

 
Tel.: 013 521 354 
deneik@lummen.be  

  
  

Sociale huurwoningen voor senioren 
• Zeven sociale huurwoningen van het OCMW 

staan exclusief ter beschikking van 65-plus-
sers in Lummen. Omdat deze woningen 
onder de sociale huurwetgeving vallen, moet 
je voldoen aan heel wat inkomens- en andere 
voorwaarden om in aanmerking te komen.  

 
• Voor het beheer van de inschrijvingen en 

wachtlijst doet het OCMW beroep op het 
OCMW van Heusden-Zolder; voor meer infor-
matie of om jezelf kandidaat te stellen voor 
een woning, kan je dan ook steeds bij hen te-
recht. 

 
• Je kan je jezelf steeds laten inschrijven als 

kandidaat-huurder bij het OCMW van Heus-
den-Zolder, tijdens de wekelijkse zitdag in het 
bureel van serviceflats Carpe Diem, Hesdin-
straat 5, 3550 Heusden-Zolder, elke dinsdag 
tussen 10 en 12 uur. Aangezien het op deze 
wekelijkse zitdag vrij druk kan zijn, kan je ook 
vooraf telefonisch een afspraak maken  
(011 456 150 ). 

 
• Voor bijkomende informatie (niet om jezelf te 

laten inschrijven!) kan je elke woensdag- en 
donderdagvoormiddag ook terecht op het 
OCMW van Lummen bij: 

 
Maatschappelijk assistente 
Woonzorgcentrum Het Meerlehof 
Wijngaardstraat 15, 3560 Lummen 
Tel.: 013  521 354 
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WELZIJN 
 
Lummen is een gezonde gemeente. 
De gezondheid van iedere burger in onze ge-
meente is belangrijk.  
Het recht op gezondheid houdt, onder andere, 
het recht op een gezonde leefomgeving  en het 
recht op lichamelijke en geestelijke gezondheid 
in. Hierin worden we ondersteund door projecten 
uitgaande van het Lokaal gezondheidsoverleg 
(LOGO’s) en de samenwerking voor hulpverlening 
en preventie zorGGroepZin (CAD Limburg & CGG 
VGGZ): tel. 011 22 30 10, www.zorggroepzin.be 
 
Enkele voorbeelden van gezondheidsacties:  
10 000-stappen-route, anti-tabak-dag, fit in je 
hoofd, lessen AED, Doe Da Nie dag...  
 
 

Meer info: 
Welzijn 
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 
Tel.: 013 390 585 
welzijn@lummen.be 

Subsidies 
De verenigingen die aangesloten zijn bij de GROS, 
het samenlevingsforum of de seniorenadvies-
raad kunnen rekenen op de financiële steun van 
het gemeentebestuur. 
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LOKALE ECONOMIE 

Kermissen 
• In Lummen is de halfoogstkermis (ieder jaar 

op 15, 16 en 17 augustus) de grootste ker-
mis. Daarnaast hebben diverse deelgemeen-
ten en gehuchten hun eigen kermis. De 
organisatie van de kermissen in Linkhout, 
Lummen-centrum en Meldert is in handen 
van de dienst Lokale economie. Voor een 
compleet overzicht van de wijkkermissen 
verwijzen we naar de gemeentelijke website. 

 
Markt 
• Elke zaterdagvoormiddag vindt de wekelijkse 

markt plaats op en rond het Gemeenteplein 
in Lummen-Centrum. Ieder jaar wordt op 30 
april ook een jaarmarkt georganiseerd. Ieder-
een die beschikt over een machtiging 'ambu-
lante handel' kan een aanvraag indienen om 
aan deze markt deel te nemen. De markt 
wordt georganiseerd door de Provinciale Be-
roepsvereniging der Limburgse Marktkra-
mers in samenwerking met het gemeente- 
bestuur.  

 
Bij de dienst lokale economie kan je ook nog te-
recht voor:  
• controle op de wekelijkse rustdag 
• Raad Lokale Economie 
• brandveiligheidsattesten horeca, 
• opvolging land- en tuinbouwraad  
• vergunning voor computerspelen.  
 

 
Meer info: 
Lokale economie 
Gemeenteplein 13  
Tel.: 013 390 421 
economie@lummen.be  

  
 
MILIEU - GROEN - AFVAL 

Recyclagepark 
• Limburg.net baat  het recyclagepark in Lum-

men uit. Limburg.net is de intergemeente-
lijke samenwerking die instaat voor 
afvalinzameling en -verwerking in Limburg 
en de stad Diest.  

• Als inwoner van Lummen kan je zowel terecht 
op het recyclagepark in Lummen, Sint-Jaco-
busstraat 8, als op de andere recyclageparken 
van Limburg.net. Zoals op die van onze buurt-
gemeenten zoals Halen, Herk-de-Stad en Diest. 
Hou zeker de openingsuren in de gaten, deze 
variëren met zomer- en wintertijd. 

 
Afval 
Een afvalgids met ophaal- en inzamelkalender 
van Limburg.net en de gemeente  wordt jaarlijks 
bedeeld bij alle Lummense gezinnen en vind je 
terug op de website www.lummen.be  

GRONDGEBIEDZAKEN/RUIMTE
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• Optimo zorgt sinds 1 januari 2022 voor de 
ophaling van vijf afvalsoorten op dezelfde 
dag. Voor onze gemeente zal dat om de twee 
weken op donderdag gebeuren. Neem een 
kijkje op www.limburg.net/afvalkalender 
voor de exacte data: 
- Huisvuil  
- Het PMD-afval wordt opgehaald in de  

blauwe zak. Een rol van 20 PMD-zakken  
kost 3,00 euro, te koop in het Admini- 
stratief Centrum en in sommige winkels.  

- Keukenafval dient gescheiden aangebo- 
den te worden in een officiële keukenaf- 
valzak met opschrift ‘Limburg.net’. Per  
ophaalbeurt mogen maximum 8 zakken  
keukenafval aangeboden worden. Het  
gewicht per aangeboden zak mag niet  
groter zijn dan 10 kg.  Keukenafvalzak- 
ken kosten 2,00 euro per rol van 13  
stuks van 17 liter. 

- Tuinafval dient gescheiden aangeboden te  
worden in een officiële tuinafvalzak met op- 
schrift ‘Limburg.net’. Per ophaalbeurt  
mogen maximum 8 tuinafvalzakken aange- 
boden worden. Het gewicht per aangeboden  
zak mag niet groter zijn dan 15 kg. Tuinaf- 
valzakken kosten 2,50 euro per rol. 

- Textiel dient gescheiden aangeboden te  
worden in een officiële textielafvalzak  
met opschrift ‘Limburg.net’. Per ophaal- 
beurt mogen maximum 4 textielzakken  
aangeboden worden. Het gewicht per  
aangeboden zak mag niet groter zijn dan  
15 kg. Textielzakken kosten 1,00 euro  
per rol van 10 zakken van 50  liter. 

 
Textiel wordt ook ingezameld in textielcontainers 
die verspreid staan opgesteld in de gemeente. In 
deze textielcontainers is het niet verplicht om 
het textiel aan te bieden in een officiële textielaf-
valzak met opschrift ‘Limburg.net’.   Het textiel 
dient bij het deponeren in een container in een 
degelijke en goed gesloten zak verpakt te zijn.  
 
Grofvuil wordt minimaal 4 keer per jaar ingeza-
meld door Limburg.net. Het grofvuil moet worden 

aangeboden volgens volgende voorwaarden: 
• aan de rand van de openbare weg, op een 

plaats die bereikbaar is voor de ophaalwagen  
• indien nodig, stevig samengebonden, zodat 

het niet kan uiteenvallen 
• alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden 

te worden dat ze geen gevaar kunnen ople-
veren voor de ophalers van de afvalstoffen 

• het gewicht van een afzonderlijk voorwerp of 
samengebonden bundel mag niet groter zijn 
dan 70 kg, het mag maximum 2 meter lang 
en 1 meter breed zijn en het totaal volume is 
beperkt tot 2 maal 2m³ per aanbieding. 

 
Is niet toegestaan en wordt geweigerd: 
• Afvalstoffen die in een recipiënt voor huisvuil 

kunnen aangeboden worden, dozen of zakken. 
• Houtafval 
• Recycleerbare afvalsoorten 
 
Voor de ophaling op afroep moet minimaal 2 
dagen voorafgaandelijk aan de ophaling een on-
line aanvraag worden ingediend worden met de 
vermelding van de op te halen afvalstoffen. De 
aanvraag gebeurt via de website van 
Limburg.net, onder voorbehoud van de nog be-
schikbare capaciteit. In het uitzonderlijke geval 
dat een online aanvraag onmogelijk is, kan de 
aanvraag telefonisch gebeuren. De praktische en 
betaalvoorwaarden moeten voldaan zijn voor-
aleer tot ophaling wordt overgegaan.   
 
• De glasinzameling en de papierophaling  gebeu-

ren maandelijks op de tweede vrijdag van de 
maand. Glas dient aangeboden in het door de ge-
meente ter beschikking gestelde recipiënt. 

 
• Daarnaast kan je ook gesorteerd huishoude-

lijk afval en PMD-afval in een blauwe zak 
naar het recyclagepark brengen. 

 
• Snoeihout kan je : 

- laten hakselen door de groendienst. Als  
je hier interesse voor hebt, kan je contact 
opnemen met de milieudienst om te be- 
kijken wat de voorwaarden zijn.  
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- laten ophalen door Limburg.net op afroep: 
Het snoeihout wordt minimaal 3 keer per  
jaar opgehaald op afroep. Het snoeihout 
moet worden aangeboden volgens vol- 
gende voorwaarden: 

- aan de rand van de openbare weg, op  
een plaats die bereikbaar is voor de op- 
haalwagen  

- samengebonden in bundels met natuur- 
touw van maximum 25 kg (bundels die  
zijn samengebonden met niet-compos- 
teerbaar materiaal (plastic, ijzer,...) wor- 
den niet aanvaard  

- de takken mogen maximaal 10 cm dik en  
180 cm lang zijn 

- per inzamelbeurt mag maximaal 2 maal  
2 m³ worden aangeboden 

- het snoeihout mag niet verontreinigd zijn 
 
Voor de ophaling op afroep moet minimaal 2 
dagen voorafgaandelijk aan de ophaling een on-
line aanvraag worden ingediend via de website 
van Limburg.net, onder voorbehoud van de nog 
beschikbare capaciteit. In het uitzonderlijke 
geval dat een online aanvraag onmogelijk is, kan 
de aanvraag telefonisch gebeuren. De praktische 
en betaalvoorwaarden moeten voldaan zijn voor-
aleer tot ophaling wordt overgegaan. 
 
• Afgedankte elektrische en elektronische ap-

paraten, zoals diepvriezers of wasmachines, 
worden niet meegenomen met de maande-
lijkse glas- en ijzerinzameling. Je kan in de 
meeste gevallen je oud toestel gratis inleve-
ren bij de winkel waar je een nieuw toestel 
koopt. Je kan ook apparaten die je niet ver-
vangt naar het recyclagepark of een Kring-
winkel in de buurt brengen... 

 
Glas 
• Glas word elke tweede vrijdag van de maand 

opgehaald. 
• Voor de aanbieding van glazen bokalen is elke 

woning voorzien van een plastiek bak. Indien 
er toch geen bak aanwezig is in de bestaande 
woning of bij het betrekken van een nieuw-
bouw, kan je steeds de milieudienst contacte-
ren voor levering van zo’n bak. De inzamelbak 
kost 10 euro. Elke eerste bewoner van een 
nieuwbouw ontvangt gratis een glasbak. 

In residenties met talrijke appartementen wor-
den op verzoek van de verantwoordelijke voor de 
residentie de individuele glasbakken vervangen 
door gemeenschappelijk te gebruiken 120 liter 
containers. 
Door deze ophaling van glas staan er geen glas-
containers meer in de wijken opgesteld. 
 
• Het glas moet leeg, proper en uitgespoeld 

zijn en ontdaan van alle verontreinigingen 
(zoals metalen deksels of kunststofdeksels 
of onderdelen).  

• De metalen deksels kunnen in de blauwe 
PMD-zak. Indien de afvalstoffen niet worden 
meegenomen, krijgt je een schrijven in de 
brievenbus met daarop de reden van de wei-
gering en de alternatieven om deze afvalstof-
fen te verwijderen.  

 
Compostvat en -bak 
• Een alternatief om het GFT niet in de vuilnis-

bak te werpen, is een compostvat of -bak.  
• Een compostvat met een inhoud van 280 

liter en een hoogte van 93 cm kost 15 euro. 
• Voor een compostbak in kunststof betaal je 35 

euro. Deze heeft een inhoud van 1 080 liter.  
• Beide zijn te koop op het recyclagepark (be-

taling via Bancontact).  
 
Sluikstorten 
• Sluikstorten is bij wet verboden en wordt dan 

ook ten strengste bestraft.  Eventuele sluiks-
torten kunnen steeds gemeld worden aan de 
milieudienst. 

 
Hakselen 
• De gemeentelijke diensten komen op aan-

vraag snoeihout verhakselen aan huis.  
• Kostprijs: voor snoeihout dat ter plaatse mag 

blijven liggen is het tarief 40 euro per m³ 
snippers, met een minimum van 40 euro.  

• Kostprijs hakselhout naar de gemeentelijke 
werkplaats afgevoerd. Voor dit transport 
wordt bijkomend 40 euro aangerekend, on-
geacht de hoeveelheid. 



32

• De hakselperiode loopt van 1 november tot 
15 april. Snoeihout kan je echter ook op af-
roep laten ophalen door Limburg.net. 

 
Voorwaarden  
• De takken moeten vers gesnoeid zijn en al-

lemaal in dezelfde richting met de takaanzet 
naar de openbare weg toe gestapeld worden.  

• De doormeter van de aangeboden takken 
mag maximum 15 cm zijn. 

• Boomstronken of takken met doornen wor-
den niet verhakseld.   

Het aangeboden snoeihout per locatie per werk-
jaar wordt beperkt tot de hoeveelheid die door 
onze hakselploeg kan verwerkt worden tijdens 
één werkdag. Bij boskappingen wordt er niet ver-
hakseld, enkel snoeihout van particuliere tuinen 
komt in aanmerking.  
 
#VOOREENPROPERLUMMEN 
Het afvalstoffenbeleid van de gemeente Lummen 
werd grondig doorgelicht. Dit resulteerde in een af-
valstoffenplan met 45 concrete acties: ‘Voor een 
proper Lummen’. Je leest er alles over op 
https://www.lummen.be/vooreenproperlummen.   
Mooimakers  

De gemeente ondersteunt de Mooimakers actie 
van OVAM.  Mooimakers zijn vrijwilligers die een 
bepaald gebied in de gemeente claimen en hier 
regelmatig het zwerfvuil verzamelen.  Deze vrij-
willigers krijgen hiervoor een pakket met al het 
benodigde inzamelmateriaal en een financiële 
vergoeding van maximaal 100 euro per jaar.  Zij 
kunnen gratis gebruik maken van de WePlog app 

waarmee ze eenvoudig kunnen doorgeven waar 
ze het ingezamelde afval hebben achtergelaten.  
Meer informatie op www.mooimakers.be of via 
leefmilieu@lummen.be. 
 
Straat.net  
Jaarlijks organiseert de gemeente i.s.m. Lim-
burg.net een grote zwerfvuilactie Straat.net 
waaraan scholen en verenigingen kunnen deel-
nemen.  Zij krijgen hiervoor van de gemeente het 
nodige inzamelmateriaal en een vergoeding van 
15 euro per opgeruimde kilometer. Meer informa-
tie via leefmilieu@lummen.be. 
 
KLIMAATACTIEPLAN 
Om de klimaatverandering aan te pakken, heeft 
Lummen een ambitieus klimaatactieplan opge-
steld: ‘Lummen legt het klimaat op de stip!’ Uitleg 
hierover vind je op https://www.lummen.be/ 
wonen-en-werken/klimaat-en-natuur/lummen-
legt-het-klimaat-op-de-stip  
 
Op Wielekes 
Fietsdeelsysteem Op Wielekes is er voor kinde-
ren van twee tot twaalf jaar. Wordt de fiets te 
klein, dan ruil je hem voor een groter exemplaar. 
Je betaalt jaarlijks lidgeld (er zijn verschillende 
tarieven van toepassing) en eenmalig een waar-
borg. Je vindt Op Wielekes achter buitenschoolse 
kinderopvang ’t Sjamajeeke, Pastoor Frederickx-
straat 11 in Lummen, elke eerste en derde zater-
dag van de maand, van 10 tot 12 u., na 
reservering via https://calendly.com/opwielekes-
lummen. Tijdens de openingsmomenten kan je 
een fietsje lenen, doneren, ruilen, terugbrengen. 
Je kan een lidmaatschap afsluiten en weer beë-
indigen, of je kan gewoon eens rustig komen kij-
ken. Je kan Op Wielekes Lummen bereiken via 
lummen@opwielekes.be en 013 390 560.  
 
GROEN  
Bos dunnen of kappen  
• Een kapmachtiging van het agentschap voor 

natuur en bos is nodig.  
• De nodige aanvraagformulieren en bijko-

mende informatie kan je bij de bosgroep, de 
milieudienst of via website ANB krijgen.  
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• Wanneer je een bos rooit met de bedoeling 
een andere bestemming aan het perceel te 
geven, heb je een omgevingsvergunning 
nodig.  

Voor het bebossen van landbouwgrond is voor-
afgaandelijk een goedkeuring nodig van het col-
lege van burgemeester en schepenen. Bebossing 
van meer dan 0,5 ha wordt gesubsidieerd door 
het agentschap van natuur en bos. 
 
Mestdecreet 
• Het mestdecreet bepaalt op welke data en 

onder welke voorwaarden mest mag worden 
uitgereden. In functie van de weersomstan-
digheden kan deze regeling jaarlijks worden 
aangepast.  

• Het op of in de bodem brengen van dierlijk 
mest, andere meststoffen en kunstmeststof 
op landbouwgronden is verboden van 1 sep-
tember tot en met 15 februari. Het verbod 
voor stalmest geldt vanaf 15 november tot 
en met 15 januari. Dit zijn de algemene nor-
men. In kwetsbare gebieden kan men hier-
van afwijken. Elke bemesting moet 
bovendien op een emissiearme wijze gebeu-
ren. Tot slot mag mest niet gespreid worden: 
- op zondagen en feestdagen, met uitzon- 

dering van kunstmest; vóór zonsopgang  
en na zonsondergang;  

- op drassig, ondergelopen, bevroren of  
besneeuwd land; 

- binnen de 5 meter van waterlopen; deze  
afstand bedraagt 10 meter  in VEN- 
gebied en op hellende percelen grenzend  
aan een waterloop. 

 
Subsidies voor de aanplant van bomen 
of houtkanten 
Wie inheemse bomen, fruitbomen of een hout-
kant aanplant kan hiervoor een subsidie van 15 
euro per boom of 2 euro per m² houtkant krijgen.  
Reglement en aanvraagformulier kan je terugvin-
den op de website van de gemeente 
 

Natuurverenigingen 
• Natuurpunt Lummen: 

Meerdere hectaren natuurgebied in het ge-
deelte van de Vallei van de Zwarte Beek, tus-
sen het Albertkanaal en de weg 
Lummen-Meldert en in de omgeving van de 
Jantenbeek te Genenbos.  
Contact: Jos Vanduffel (voorzitter),  
St.-Lutgardisstraat 49, 3560 Lummen, GSM 
0475 610 095 of Piet Ruytjens (secretaris), 
Hoogstraat 25, 3560 Lummen, GSM  
0476 984 524, natuur.lummen@gmail.com 

• Natuurpunt Regio Zelem: 
Meerdere percelen in de Vallei van de Zwarte 
Beek tussen de weg Lummen-Meldert en de 
grens met de gemeente Halen.  
Contact: Jan Kenens, Heesstraat 5, 3545 
Zelem, GSM 0494 404 592. 

• Limburgs Landschap vzw: 
Meerdere percelen in het vijvergebied te Thie-
winkel. 
Contact: Dekenstraat 39, 3550 Heusden-Zol-
der, tel.: 011 530 250. 

• Vrienden van het Schulensbroek 
De ‘Vrienden van het Schulensbroek’ is een 
onderafdeling van Natuurpunt vzw en heeft 
talrijke percelen in beheer in de Demervallei 
en staat tevens in voor het beheer van het 
Schulensbroek.  

 
DIERENWELZIJN  
 
Ratten 
• Ter bestrijding van ratten kan iedere Lumme-

naar gratis een beroep doen op de gemeen-
telijke rattenvanger.  

• De rattenvanger komt ter plaatse zelf het ge-
paste bestrijdingsmiddel aanbrengen. Het ver-
gif wordt niet meegegeven aan de inwoners. 

 
Zwaluwkolonies  
• Om de inwoners van de gemeente Lummen 

te stimuleren tot het behoud of aanlokken 
van zwaluwkolonies, wordt een subsidie ver-
leend voor het in stand houden van zwaluw-
nesten.  
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Zwerfkatten  
• Voor de aanpak van de zwerfkattenproblema-

tiek heeft de gemeente een overeenkomst 
afgesloten met vzw Asiel Genk.  In samen-
werking met deze vzw worden zwerfkatten 
gevangen, gesteriliseerd en teruggeplaatst. 
De gemeente beschikt hiervoor over speciale 
kattenvallen en brengt de dieren na vangst 
naar een dierenarts voor sterilisatie. Na deze 
ingreep worden de dieren steeds terug vrij ge-
laten op de locatie waar ze werden gevangen. 
Tamme katten worden in het asiel ter adoptie 
aangeboden. 

• Merkt u in uw omgeving zwerfkatten, neem 
dan contact op met de groendienst, vervol-
gens plaatsen wij in overleg met u de nodige 
kattenvallen. 

 
Hiervoor kan je ook terecht op de groendienst:  
• Bestrijding beplanting  
• Verwerking van dode huisdieren  
• Wegbermbeheer  
• Natuurbeheerswerken 
 
OPENBARE WERKEN   
Nutsvoorzieningen 
Voor het grootste deel kan je hiervoor terecht bij 
Fluvius, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, op het 
telefoonnummer 078 353 524 (infolijn).  
 
• Elektriciteit: storingen kunnen gemeld wor-

den op 078 353 500 en via de infolijn. Di-
verse leveranciers kunnen aangesproken 
worden naar keuze van de verbruiker. Ener-
gieprijzen kunnen steeds vergeleken worden 
via de website www. vreg.be 

 
• Openbare verlichting: defecten kunnen ge-

meld worden via de infolijn of digitaal via de 
website van Fluvius in de rubriek “Meld de-
fecte straatlamp”. 

 
• Gas: een gedeelte van onze gemeente is aan-

gesloten op aardgas, waarvan de distributie 
gebeurt via Fluvius. Diverse leveranciers 
kunnen aangesproken worden naar keuze 

van de verbruiker. Energieprijzen kunnen 
steeds vergeleken worden via de website 
www. vreg.be. Meldingen van gasreuk kan via 
de telefoon op het nummer 080 065 065. 

 
• Riolering: nieuwe aansluitingen op de riolering 

moeten aangevraagd worden bij Fluvius, via de 
website van Fluvius. De gemeente blijft wel een 
eerstelijnszorg uitvoeren. Met klachten of pro-
blemen kan je ook nog steeds terecht bij de 
dienst openbare werken. Bovendien is voor 
dringende gevallen de storingslijn permanent 
bereikbaar 078 353 500 (Fluvius). Ook het ge-
meentelijk reglement op het lozen van huis-
houdelijk afvalwater werd overgenomen door 
Fluvius. Iedere bouwaanvraag wordt aan dit re-
glement getoetst. In ieder geval moet het he-
melwater en het afvalwater afzonderlijk naar 
de rooilijn worden gebracht. 

 
• Telecomaansluitingen: voor telefonie, televi-

sie en internet zijn er verschillende spelers 
op de private markt. 

 
• Watervoorziening: hiervoor is ons gemeen-

tebestuur aangesloten bij De Watergroep. 
Voor inlichtingen en aansluiting kan u zich 
wenden tot De Watergroep, klantendienst, 
tel.: 022 38 96 99,  
e-mail: info.limburg@dewatergroep.be.  

 
Bij de dienst openbare werken kan je ook terecht 

voor: 
• Grachtenbeheer 
• Gladheidbestrijding  
• Meldingen over gemeentewegen en voetwegen  
• Informatie over lopende of geplande wegen-

werken 
• Waterlopen 
 
 

Meer info: 
Openbare werken 
Gemeenteplein 13 
Tel.: 013 390 525  
openbare.werken@lummen.be 
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RUIMTELIJKE ORDENING  
Omgevingsvergunning 
Vergeet de stedenbouwkundige vergunning en 
de milieuvergunning. Je kan beide in één keer 
aanvragen onder de noemer 'omgevingsvergun-
ning' via het Omgevingsloket.  Het Omgevingslo-
ket is een digitale toepassing van de Vlaamse 
overheid waar je een aanvraag digitaal kan sa-
menstellen, indienen en opvolgen. 
 
Sinds kort is er ook een vereenvoudigde versie 
van het loket beschikbaar, de ‘snelinvoer’. 
 
Kan je goed overweg met digitale toepassingen? 
Wil je graag je aanvraag opmaken en indienen 
van thuis 7/7 en 24/24? Wil je graag de status 
van je dossier van thuis opvolgen? Dan is deze 
snelinvoer op jouw lijf geschreven! 
 
Je kan met de snelinvoer eenvoudige werken op 
en rond een gebouw aanvragen zonder medewer-
king van architect, zoals het bouwen van een 
tuinhuis, het kappen van bomen, het plaatsen 
van zonnepanelen, ... 
Hiervoor kan je ook terecht bij ruimtelijke orde-
ning: 
• Bodemsaneringsdecreet 
• Natuurvergunningen  
 
Alle informatie over de omgevingsvergunning en 
het (snelinvoer-)loket vind je op de website 
www.omgevingsloketvlaanderen.be.  

 
Meer info: 
Ruimtelijke ordening 
Gemeenteplein 13 
Tel.: 013 390 540  
ruimtelijke.ordening@lummen.be  

 
Milieudienst 
Gemeenteplein 13 
Tel.: 013 390 560 
milieu@lummen.be 

 
 

WONEN IN WEST-LIMBURG 
‘Wonen in West-Limburg’ is een samenwerkings-
verband met de grensgemeenten Herk-de-Stad 
en Halen, Vlaanderen en provincie Limburg. Deze 
organisatie heeft de opdracht om de woonkwali-
teit in deze regio verder te verbeteren en zowel 
inwoners als professionelen bij te staan met al 
hun woonvragen. 
 
WoonInfoPunt Lummen 
• Hier kan je terecht voor gratis en onafhanke-

lijk advies over al je vragen rond wonen, ver-
bouwen, subsidies en premies.  

 
Premies 
• Bij het verbouwen van een woning kan een pre-

mie aangevraagd worden bij Fluvius, het ge-
meentebestuur of de Vlaamse Overheid. Meer 
info kan je vragen aan het WoonInfopunt. 

 
Leegstaande woningen/gebouwen 
• Leegstaande woningen zijn een verlies van 

bruikbare woonoppervlakte. De gemeente 
Lummen spoort de burger aan om leegstaande 
panden te melden.  

• Staat je woning meer dan 12 maanden leeg dan 
kom je op een leegstandsregister te staan en 
word je heffingsplichtig.  

 
Tweede verblijven 
• Een tweede verblijf is elke private woongele-

genheid waarvan de persoon die er kan 
wonen niet ingeschreven is in de bevolkings-
registers.  

• De gemeente heft een belasting van mini-
mum 250 euro (afhankelijk van de opper-
vlakte) per jaar en per tweede verblijf. Wie op 
1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van 
een tweede verblijf is belasting verschuldigd.  

• Jaarlijks ontvangen de belastingplichtigen 
die gekend zijn bij het gemeentebestuur een 
aangifteformulier dat moet teruggestuurd 
worden bij wijzigingen.  

• De nieuwe eigenaars zijn ertoe gehouden uit 
eigen beweging de belastbare elementen 
kenbaar te maken aan het gemeentebestuur. 
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• Het aangifteformulier kan worden gedownload 
via de website van de gemeente Lummen of 
aangevraagd via het wooninfopunt. 

 
Verwaarlozing, ongeschiktheid en  
onbewoonbaarheid 
• De gemeente gaat de strijd tegen verloede-

ring aan. Verwaarloos je je woning of gebouw, 
dan kom je op het gemeentelijk register van 
verwaarloosde woningen en gebouwen en 
dien je na 12 maanden een eerste heffing te 
betalen, behoudens vrijstellingen. 

• Wordt je woning ongeschikt of onbewoon-
baar verklaard, dan kom je op het gewestelijk 
register van ongeschikte en onbewoonbare 
woningen en krijg je 12 maanden de tijd om 
de woning terug conform te maken. Na deze 
12 maanden dien je een eerste heffing te be-
talen. Vrijstelling van heffing is onder strikte 
voorwaarden mogelijk. 

 
Interessante contacten: 
Sociaal verhuurkantoor 
• Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Lim-

burg (Svpwl) vzw:   
Marktplein 9 bus 21, 3550 Heusden-Zolder 
Tel.: 011 736 483 
E-mail: info@svpwl.be 

 
Sociale huisvestingsmaatschappij sociale  
huurwoningen 
• KBM Beringen: 

Violetstraat 15,3580 Beringen 
Tel.: 013 422 461 
E-mail: info@bkmbe.be 

 
Sociale huisvestingsmaatschappij sociale  
koopwoningen 
• Vooruitzien cvba: 

Burgemeester Geyskensstraat 1 
3580 Beringen 
Tel.: 011 423 925 
E-mail: info@vooruitzien.be

 
Meer info: 
WoonInfoPunt Lummen 
Gemeenteplein 13 
Tel.: 013 390 529 
info@woneninwestlimburg.be 
Op afspraak open op maandag: 15u - 20u en 
op woensdag: 9u - 12u 
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BIBLIOTHEEK  
 
Lummense bibliotheek  
• Een ruim aanbod fictie en non-fictie boeken 

voor zowel jeugd als volwassenen waaronder 
een zeer grote stripcollectie. 

• Met de zelfscancomputer kan je boeken in 
sneltempo inleveren en ontlenen.   

• Dankzij de permanent be-
reikbare inleverbus kan je 
je boeken 24 op 24 uur in-
leveren.  

• Er is ook een gezellige 
ruimte waar je kranten en 
tijdschriften kan lezen of op onze internet-
computers terecht kan.  

• Hotspots:  vrij surfen op tablet en pc mogelijk. 
• Lidgeld: 5 euro per jaar voor volwassenen, 

gratis tot 18 jaar. 
 

Online bibliotheek 
De website van de bibliotheek  
lummen.bibliotheek.be geeft toegang tot: 
• de online catalogus 
• het digitale krantenarchief van Go Press met 

heel wat kranten en tijdschriftartikels 
• ‘Mijn bibliotheek’ voor het beheren van de lid-

maatschappen van gezinsleden: verlengen, 
plaatsen van reserveringen, overzicht ont-
leende materialen  

• de ‘Mijn bibliotheek’-account geeft ook toe-
gang tot bepaalde digitale collecties zoals bij-
voorbeeld Fundels (digitale lees- en 
prentenboeken voor kinderen) of e-boeken. 

 
Meer info: 
Bibliotheek 
Groenstraat 42 
Tel.: 013 390 480  
bibliotheek@lummen.be  
lummen.bibliotheek.be  

 
 

VRIJE TIJD
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SPORTDIENST  
Het gemeentelijk sportcentrum bestaat uit:  
• sportcomplex Vijfsprong met sporthal en 

zwembad 
• een multisportterrein,  
• een tennisveld in gravel, 
• twee oefenterreinen voor hondenclubs,  
• een Finse piste, 
• een oriëntatieparcours,  
• zeven tennisterreinen en een overdekte ten-

nishal (TC Lummen). 
• drie padelterreinen 
• fit-o-meter 
 
Aquafietsen 
• Aquafietsen is een variatie op de klassieke 

spinning maar dan op aangepaste fietsen in 
het water. 

• De vernieuwde lesuren kan je terugvinden op 
de website www.lummen.be 

Baantjeszwemmen 
• De vernieuwde lesuren kan je terugvinden op 

de website www.lummen.be 
 
Curve-bowling 
• Deze activiteit vindt plaats op woensdag van 

9.00 uur tot 11.00 uur in de sporthal Vijf-
sprong.  

 
Aquafitness 
• Aquafitness staat voor ritmisch bewegen in 

het water. Het voordeel is meer weerstand, 
waardoor je je conditie verbetert en je spieren 
verstevigt. 

 

Mountainbike 
• Bewegwijzerde aangelegde mountainbike-

routes van 30 km tot 45 km.  
• Kaarten zijn verkrijgbaar aan de startplaat-

sen:  sportcomplex Vijfsprong en Bezoekers-
centrum Schulensmeer.  
Meer info op www.sport.vlaanderen  

 
Multimove 
• Elke woensdag van 14 tot 15 uur en elke zon-

dag van 10 uur tot 11 uur en van 11 uur tot 
12 uur voor  kinderen van 3 tot 6 jaar. Voor-
aleer kinderen zich op één bepaalde sporttak 
toeleggen, is het belangrijk dat ze eerst hun 
basismotoriek ontwikkelen.  Aan de hand van 
twaalf cruciale basisbewegingen schaven 
kinderen hun beweegvaardigheid bij.  

 
Netbal 
• Iedere dinsdag van 14.00 uur tot 15.30 uur 

in de sporthal Vijfsprong  
  
Zumba 
• Een sportieve dans op salsa en meringue 

muziek. 
• Elke zondag van 10.30 uur tot 11.30 uur. 
 
Zumba Gold 
• Bij zumba gold zijn de bewegingen en het 

tempo aangepast aan de 50-plusser.  
• Elke zondag van 09.30 uur tot 10.30 uur.  
  
Zwemles volwassenen  
• Leer op een verantwoorde manier zwemmen 

met een gediplomeerde lesgever. 
• De vernieuwde lesuren kan je terugvinden op 

de website www.lummen.be. 
 
Sportkampen  
• Tijdens de schoolvakanties organiseert de 

sportdienst sportkampen voor kleuters, kin-
deren en jongeren.  

• Meer informatie over het aanbod vind je tel-
kens op de website van de gemeente of op 
de sportdienst. 

• Inschrijven kan online via reservaties.lum-
men.be of ter plaatse bij de sportdienst 
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Huur sporthal  
• De sporthal Vijfsprong is van maandag tot en 

met donderdag van 8.00 uur tot 22.30 uur 
en van vrijdag tot en met zondag van 8.00 tot 
23.00 uur beschikbaar. 

• De zaal huren kan je via het reservatiesys-
teem reservaties.lummen.be 

• De afmetingen van de sporthal bedragen 44 
x 32 x 7 m. Daarnaast is er ook een polyva-
lente zaal beschikbaar van 20 x 11 x 5 m. 

• Het gemeentebestuur huurt de sporthal van 
de scholen O.C. Sint-Ferdinand (Sint-Ferdi-
nandstraat 1) en Spectrumcollege Campus 
Lummen (Pastoor Frederickxstraat) na de 
schooluren en stelt deze ter beschikking van 
de sportclubs. 

• Je kan steeds de beschikbaarheid raadple-
gen en een reservatie aanvragen via reser-
vaties.lummen.be 

 
Subsidies  
Alle Lummense sportverenigingen, die aangeslo-
ten zijn bij het Platform sportinitiatieven, kunnen 
rekenen op financiële ondersteuning van het ge-
meentebestuur. Er zijn vijf verschillende subsi-
diereglementen, deze kan je vinden op de 
website www.lummen.be onder rubriek ‘sport’ of 
spring eens binnen op de sportdienst.  

Sportacademie 
• De sportacademie wil jongeren tussen 6 en 

12 jaar laten proeven van een ruim sport- en 
bewegingsaanbod. Het competitieve ele-
ment wordt dan ook zoveel mogelijk uitgeslo-
ten. 

• De lessen worden uitsluitend gegeven door 
gediplomeerde lesgevers.  

• Uren en deelnemende scholen kan je beko-
men op de sportdienst 

  
 

Meer info: 
Sportdienst 
Sportweg 8 
Tel.: 013 390 490 
sport@lummen.be 
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VRIJE TIJD EN UITBALIE 
 
Jaarlijkse evenementen 

De dienst Vrije tijd organiseert jaarlijks enkele 
grote evenementen waarop iedereen welkom 
is. Zie www.lummen.be. 

• Nieuwjaarsdrink: januari 
• Kastelen Anders: laatste zondag van mei 
• Zomerkriebels: laatste weekend van juni 
• Prijs Beeldende Kunsten: najaar  
• Pitslampentocht: najaar 
• Eregalerij Charles Wellens: laatste zondag 

van oktober. 
• Lummen For Life: najaar. 
• Kerstmarkt december 
  
Huren van zalen  
• Zowel verenigingen, particulieren als bedrij-

ven kunnen zalen huren in het GCOC Ooster-
hof.  

• Een huishoudelijk reglement en een tariefre-
glement kan je steeds opvragen of vind je op 
onze website. 

• Je kan deze zalen online aanvragen via het 
reservatiesysteem: 
reservaties.lummen.be  

   
Activiteiten voor jongeren 
• Buitenspeeldag: eerste woensdag na paasva-

kantie 
• Kindergemeenteraad:  

Alle vierde, vijfde en zesde leerjaren van de 
basisscholen van Lummen kiezen een af-
vaardiging voor de kindergemeenteraad. Op 

deze manier dragen onze jonge burgers bij 
tot de gemeentelijke besluitvorming. Deze 
kindergemeenteraad bestaat uit 22 kinder-
gemeenteraadsleden inclusief kinderschepe-
nen en een kinderburgemeester. 

• Kinderfilm: 3 keer per jaar organiseert de 
dienst Vrije tijd een gratis film voor kinderen. 

• Kunstenkamp: Tijdens de schoolvakantie 
wordt gedurende een week een duik geno-
men in de creatieve wereld vol fantasie. Kin-
deren van 6 tot en met 12 jaar kunnen 
hieraan deelnemen. 

• Plantjesweekend Kom op Tegen Kanker door 
kindergemeenteraad: derde zaterdag van 
september 

• Speelplein The Lucky's: De gemeente organi-
seert tijdens de zomervakantie vier weken 
speelpleinwerking voor kinderen van 6 tot en 
met 15 jaar.  Enthousiaste animatoren zorgen 
op werkdagen van 9 uur tot 16 uur voor boei-
ende, uitdagende en avontuurlijke activitei-
ten. Je kan er voor een halve dag of hele dag 
terecht. Via onze website houden we je op de 
hoogte van de locatie en de precieze data. 

 
Uitleendienst materialen  
• Lummense verenigingen, adviesorganen of 

scholen die een evenement organiseren, 
kunnen tegen een gunsttarief allerlei materi-
alen lenen.  

• De lijst en de tarieven vind je op onze website 
www.lummen.be. 

• Je kan deze materialen online aanvragen via 
reservaties.lummen.be 

 
Ondersteunen van evenementen 
• Het gemeentebestuur wil verenigingen of 

particulieren die een evenement organiseren 
ondersteunen.  

• We helpen je met je organisatie op admini-
stratief, logistiek en soms ook financieel vlak.  

• Je kan hiervoor terecht aan de UiTbalie. 
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Praalwagens 
• Alle praalwagens die deelnemen aan een 

Lummense carnavalsstoet of alle praalwa-
gens die vanuit Lummen vertrekken om deel 
te nemen aan een carnavalsstoet in een an-
dere gemeente, moeten over een machtiging 
van de gemeente Lummen beschikken. 

• Het aanvraagformulier vind je op onze ge-
meentelijke website of kan je afhalen aan de 
UiTbalie.  

 
Subsidies cultuur 
• Onze gemeente heeft tal van subsidieregle-

menten voor culturele activiteiten en vereni-
gingen.  

• Je vindt meer informatie op de gemeentelijke 
website, of je kan terecht aan de UiTbalie. 

 
Toeristische informatie 
• Allerlei interessante informatiebrochures, 

wandel- en fietsroutes, postkaarten en publi-
caties zijn te verkrijgen aan de UiTbalie of op 
www.lummen.be. Ook voor algemene toeris-
tische informatie kan je hier terecht.   

 
Vrijwilligersverzekering 
• De gratis vrijwilligersverzekering wordt aan-

geboden in samenwerking met de Vlaamse 
overheid. 

• Je kan deze aanvragen via www.gratisvrijwil-
ligersverzekering.be.    

 
 

Meer info: 
Vrije tijd, Welzijn en UiTbalie  
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 
Tel.: 013 390 515 
vrijetijd@lummen.be 
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 Wijkpolitie  
De politiepost Lummen is de uitvalsbasis van de wijkinspecteurs Lummen waar Hoofdinspecteur Bart 
Dewulf teamchef is. De wijkagenten kan je steeds persoonlijk aanspreken of contacteren voor een afspraak.  
Voor een aangifte/ klacht moet je een online maak je een afspraak. Je kan dit doen via: 
www.politielrh.be of telefonisch op het nummer: 011 938 970 
 
openingsuren 
maandag 13.00 uur - 20.00 uur 
dinsdag 09.00 uur - 12.00 uur  
woensdag 09.00 uur - 12.00 uur 13.00 uur - 16.00 uur 
donderdag 09.00 uur - 12.00 uur   
vrijdag 09.00 uur - 12.00 uur   13.00 uur - 16.00 uur  
 

Politie LRH 
De gemeenten Diepenbeek, Halen, Hasselt, Herk-
de-Stad, Lummen en Zonhoven vormen de poli-
tiezone Limburg Regio Hoofstad.  
De politiezone is onderverdeeld in 6 gebieden. In 
elk gebied rijdt er 24 op 24 uur een interventie-
ploeg rond die onmiddellijk ter plaatse gaat bij 
dringende oproepen. 
Voor dringende politiehulp moet je nog steeds 
bellen naar het noodnummer 101. 
Je kan tijdens de openingsuren nog steeds te-
recht bij de wijkpolitie voor allerlei kleine aangif-
ten of klachten zoals diefstal of verlies van 
documenten. 

 
Meer info: 
Politie Limburg Regio Hoofdstad  
Tel.: 011 938 938 
E-mail: pz.lrh@police.belgium.eu   
Website: www.politielrh.be 
Facebook: Politie LRH 
Twitter: @politielrh 
App: Politie LRH 

 

POLITIE

Voor deze diensten kan je ook terecht bij de wijk-
politie: 
• Diefstal en diefstalpreventie 
• Attest inschrijvingsbewijs 
• Gevonden dieren en voorwerpen 

We werken samen met het dierenasiel van 
Genk. Als je een loslopend dier ziet, kan je dit 
rechtstreeks melden aan de politie.  

• Sluikstorten 
• Vakantietoezicht 
• Verkeer 
• Verkeersproblemen 

 
 

Meer info: 
Wijkpolitie Lummen  
Dringende interventies 101  
Niet dringende interventies 011938970 
pz.lrh.wijk.lummen@police.belgium.eu   
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Wijk:  
Meldert, Laren, Mellaer, 
Groenlaren 
 
Inspecteur Cindy Vrijens  
0471 912 419

Wijk:  
Linkhout, Schalbroek,  
Prelaat Knaepen,  
Goeslaer  
Inspecteur Willy Schepers 
0471 912 418

Wijk:  
Thiewinkel, Rekhoven,  
Molem, Lummen centrum  
 

 
Ellen Konix 
0471 912 420 

Wijk:  
Genenbos, Geneiken,  
Gestel, Broedersveld 
 
Inspecteur  
Isabelle Pieters 
0471 912 416 

Hoofdinspecteur  
Bart Dewulf 
0471 912 412

Onthaalmedewerker  
Anne-Marie Buekers 
011 938 970
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Cipal 
Bell-Telephonelaan 2D, 2440 Geel 
Tel.: 014 576 211 
 
De Kalen Dries vzw 
Meldertsebaan 2, 3560 Lummen 
 
De Link vzw 
Linkhoutstraat 194, 3560 Lummen 
 
Fluvius O.V. 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt 
Tel.: 011 722 020 
 
Intercommunale Vereniging voor hulp 
aan Gehandicapten in Limburg (I.G.L.) 
Klotstraat 125, 3600 Genk 
Tel.: 089 323 950  
 
Kantonnale Bouwmaatschappij van  
Beringen voor Huisvesting 
Violetstraat 15, 3580 Beringen 
Tel.: 011 422 461 - 011 437 247 
 
 
  

Kerkfabrieken 
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart 
Voorzitter:  
Benny Moons, Ringlaan 3 
Secretaris:  
Richard Rymen, 6 Septemberstraat 76 
 
Kerkfabriek Genenbos Sint-Rochus Genenbos 
Voorzitter:  
Renaat Frans, St.-Rochusstraat 7 
Secretaris:  
Gert Kimps, Veldstraat 10 D 
 
Kerkfabriek Sint-Jan de Doper Thiewinkel 
Voorzitter:  
Ivo Jans, Stokrooiestraat 35 
Secretaris:  
Mariette Theunissen, Stokrooiestraat 31 
 
Kerkfabriek Sint-Willibrordus Meldert 
Voorzitter:  
Frans Mentens, Heesstraat 21 
Secretaris:  
Bart Guedens, Holstraat 1 
 
Kerkfabriek Sint-Trudo Linkhout 
Voorzitter:  
Myriam Vissers, Donderbosstraat 30 
Secretaris:  
Marcel Put, Driehoekstraat 8 
 
Limburg.net 
Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt 
Tel.: 011 288 989  
info@limburg.net 
 
Onderwijssecretariaat van de Vlaamse 
Steden en Gemeenten 
Ravensteingalerij 3 bus 7, 1000 Brussel 
Tel.: 02 506 41 50 
 

PARTNERS
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Opdrachthoudende Vereniging  
Schulensmeer 
Demerstraat 60, 3560 Lummen 
Tel.: 013 441 237 (bureel),  
Tel.: 013 306 474 (Brasserie: ’t Vloot, 
www.tvloot.be) 
info@schulensmeer.be 
www.schulensmeer.be 
voorzitter: Steven Vanmechelen 
 
Regionaal Landschap Lage Kempen 
Grote Baan 176, 3530 Houthalen-Helchteren 
Tel.: 011 785 259  
info@rllk.be 
 
Sociaal Verhuurkantoren Platform 
Marktplein 9/21, 3550 Heusden-Zolder 
 
Scholengemeenschap De Puzzel 
Geneikenstraat 15, 3560 Lummen 
Tel.: 013 390 485 
 
Stedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans Beringen 
Harpstraat 14, 3582 Koersel-Beringen 
Tel.: 011 424 277 
secretariaat@academieberingen.be  
 
Toerisme Limburg 
Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt 
Tel.: 011 30 55 00 
info@toerismelimburg.be 
www.toerismelimburg.be 
 
Vereniging van Vlaamse Steden en  
Gemeenten 
Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel 
Tel.: 02 211 55 00 
 

De Watergroep (klantendienst) 
Willekensmolenstraat 122, 3500 Hasselt 
Tel.: 02 238 96 99 
Info.limburg@dewatergroep.be  
 
Vooruitzien Sociale  
Huisvestingsmaatschappij 
Burgemeester Geyskensstraat 1, 3580 Beringen 
Tel.: 011 423 925 
 
Wonen in West-Limburg 
Pikkeleerstraat 14 
3540 Herk-de-Stad 
013 380 316 
 
Wijk-werken Lummen 
Oostereindestraat 25, 3560 Lummen  
Tel.: 013 312 039 
anne.gybels@vdab.be 
 
Buurtinformatienetwerken (BIN)  
BIN Laren/Gestel  
Aloïs Vangrieken              
Tel.: 0496 751 042        
alois.van.grieken@telenet.be 
 
BIN Linkhout   
Jean Roef  
Tel.: 0474 880 083 
binlinkhout@telenet.be 
 
BIN Schalbroek  
Stefaan Mannaert  
Tel.: 0472 690 343 
peggy.stefaan@telenet.be 
 
BIN Geneiken              
Stephanus Gijsbers  
Tel.: 0476 443 561   
inlijstatelier@telenet.be 
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Beheersorgaan bibliotheek 
Bibliotheek Lummen, Groenstraat 42 
Tel.: 013 390 480 
voorzitter: Louis Swinnen 
 
Bestuurscommissie Oosterhof 
GCOC Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 
Tel.: 013 390 515 
voorzitter: Dirk Vertessen 
 
Bestuurscommissie buitenschoolse 
opvang 
Kinderopvang ’t Sjamajeeke, Gemeenteplein 13 
Tel.: 013 390 500 
voorzitter: Herman Snijers  
 
Centrumraad Lokaal Dienstencentrum  
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 
Tel.: 013 390 605 
 
Commissie openbaarheid van bestuur 
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen 
Tel.: 013 390 590 
 
Platform Culturele Verenigingen 
Dienst Vrije tijd, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 
Tel.: 013 390 515 
voorzitter: André Kint 

GeCoRo 
Dienst Ruimtelijke ordening, Gemeenteplein 13 
Tel.: 013 390 540 
voorzitter: Davy Stroobants 
 
Gemeentelijk samenlevingsforum 
Dienst Welzijn, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 
Tel.: 013 390 585  
voorzitter: Gert Meert 
 
Gemeentelijke raad voor  
ontwikkelingssamenwerking 
Dienst Welzijn, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 
Tel.: 013 390 585  
voorzitter: Jan Van Herp 
 
Raad voor verkeer en mobiliteit 
Verkeersdienst, Gemeenteplein 13 
Tel.: 013 390 525 
voorzitter: André Vervloesem 
 
Jeugdraad 
Dienst Vrije tijd, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 
Tel.: 013 390 515 
voorzitter: Thomas Decoster  
 
 

ADVIESRADEN
De gemeente hecht veel belang aan de inspraak van haar inwoners. Maar omdat het nu eenmaal niet 
mogelijk is om alle inwoners over alle beleidsopties te bevragen, heeft het bestuur verschillende ad-
viesraden in het leven geroepen. Deze raden brengen advies uit over een specifiek beleidsdomein. 
Enerzijds helpen zij het gemeentebestuur om zijn beleid uit te stippelen en anderzijds verkrijgen de 
genomen beslissingen dankzij het advies van de raden een grotere draagkracht.
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Kindergemeenteraad 
Dienst Vrije tijd, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 
Tel.: 013 390 515  
voorzitter: burgemeester Luc Wouters 
 
Land- en tuinbouwraad 
Dienst Lokale economie, Gemeenteplein 13 
Tel.: 013 390 590 
voorzitter: Martine Bries 
 
Lokaal overleg Kinderopvang 
Dienst Welzijn, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 
Tel.: 013 390 500 
voorzitter: Heidi Lamotte 
 
Marktcommissie 
Dienst Lokale economie, Gemeenteplein 13 
Tel.: 013 390 590 
 
Raad Lokale Economie  
Dienst Lokale economie, Gemeenteplein 13 
Tel.: 013 390 590 

Milieuraad 
Milieudienst, Gemeenteplein 13 
Tel.: 013 390 560 
voorzitter: Georges Robijns 
 
Seniorenadviesraad  
Lokaal dienstencentrum,  
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 
Tel.: 013 390 585 
voorzitter: André Vandebroek 
 
Schoolraad Gemeenteschool  
Zonnebloem 
Gemeenteschool Zonnebloem 
Geneikenstraat 15 
Tel.: 013 390 485 
voorzitter: Dimitri Sauvillers  
 
Platform sportinitiatieven 
Sportdienst Vijfsprong, Sportweg 8 
Tel.: 013 390 490 
voorzitter: Johan Quintens 
 
Raad voor toerisme 
Dienst Vrije tijd, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 
Tel.: 013 390 515 
voorzitter: Benny Robyns
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Meer info:  
Onderwijs 
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 
Tel: 013 390 585 
onderwijs@lummen.be   

 
 
Basisonderwijs 
 
Gemeenteschool Zonnebloem   
Geneikenstraat 15 
Tel.: 013 390 485 
directeur: Relinda Lieten 
www.zonnebloem.lummen.be 
 
Daltonschool De TalenTuin 
Windmolenstraat 9 
Tel.: 013 521 342 
directeur: Cindy Willems 
www.daltonschooldetalentuin.be  
 
Basisschool “De Wegwijzer” 
Gemeenteplein 7 
Tel.: 013 521 943 
directeur: Jan Dewit 
adjunct-directeur: Ria Veestraeten 
www.dewegwijzer-lummen.be   
 
Vrije kleuterschool “De Wegwijzer” 
Koekoekstraat 10 
Tel.: 013 521 943 
directeur: Jan Dewit 
adjunct-directeur: Ria Veestraeten 
www.dewegwijzer-lummen.be 
 
Vrije basisschool ’t Klinkertje Linkhout 
Sint-Trudostraat 9 
Tel.: 013 441 521 
directeur: Alexander Rediers 
www.klinkertje.be  

Vrije basisschool Domino Meldert 
Schoolstraat 2 
Tel.: 013 31 16 28 
directeur: Ann Deboutte 
www.dominomeldert.be 
 
Domino Genenbos 
Genenbosstraat 82 
Tel.: 011 424 880 
directeur: Carine Goossens 
www.basisschool-domino-genenbos.be  
 
Freinetschool Wondere Wereld 
Dr. Vanderhoeydonckstraat 14 
Tel.: 013 296 577 
coördinator: Nathalie Jannis 
www.wondere-wereld.be   
 
Gesubsidieerd vrije lagere school voor  
buitengewoon onderwijs De Blinker 
(Lager onderwijs op maat) 
Sint-Ferdinandstraat 1 
Tel.: 013 530 610 
directeur: Annick Vanhees  
www.deblinkerlummen.be  
 
Secundair onderwijs 
 
Spectrumcollege OHvM - Campus Lummen 
Pastoor Frederickxstraat 9 
Tel.: 013 521 007 
directeur: Joris Verboven  
www.spectrumcollege.be  
 
Secundaire scholen Sint Ferdinand  
OV1/OV3/OV4 
Sint-Ferdinandstraat 1 
Tel.: 013 530 630 
Algemeen directeur: Katrien Gerits 
Pedagogisch directeur: Koba Geebelen 
Financieel- logistiek- administratief directeur:  
Sigrid Bielen 
www.sint-ferdinand.be 

ONDERWIJS
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Stedelijke academie voor muziek, 
woord en dans 
 
Administratie 
Harpstraat 14, 3582 Koersel-Beringen 
Tel.: 011 424 277  
secretariaat@academieberingen.be  
maandag - vrijdag 15.00 uur -  20.00 uur 
zaterdag 09.00 uur -  12.00 uur 
 
Administratie, afdeling Lummen 
Dienst Vrije tijd 
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 
Tel.: 013 390 515 
vrijetijd@lummen.be 
De lessen van de afdeling Lummen vinden plaats 
in Studio Mudanza, Kerkstraat 12a. 
 
Orthopedagogisch Centrum  
Sint-Ferdinand 
Sint-Ferdinandstraat 1 
Tel.: 013 530 600 
oc.st.ferdinand@fracarita.org 
https://sintferdinand.be/ 
 
BuLO Sint-Ferdinand 
Tel.: 013 530 610 
bulo.st.ferdinand@fracarita.org 
 
BuSO Sint-Ferdinand OV3 - OV4 
Tel.: 013 530 630 
info@sint-ferdinand.be 
www.sint-ferdinand.be 
 
De Winning 
Tel.: 013 531 159 
info@dewinning.be 
www.dewinning.be 
 
• GOB gespecialiseerde opleiding, begeleiding 

en bemiddelingsdienst voor personen met 
een    arbeidshandicap 

• Arbeidszorg: sociale werkplaats, meerbanen-
plan en OCMW Hasselt 

• Sociale werkplaats: bos-, natuur- en land-
schapsbeheer 

• Werkervaringspromotor en leerwerkbedrijf 
(partner van BLM en Hergebruikcentrum 
West-Limburg) 

• Lokale Diensteneconomie: collectieve en in-
dividuele dienstverlening bij gemeentes en 
kansarme inwoners 

• Minderjarigenwerking 
• Internaat, semi-internaat en kort verblijf voor 

kinderen en jongeren van 6 tot 21 jaar met 
een licht mentale handicap en/of gedrags- 
en/of emotionele problemen met nood aan 
extra begeleiding en ondersteuning. Het in-
ternaat is enkel bedoeld voor schoolgaande 
kinderen. www.sintferdinand.be 

 
Volwassenenwerking 
Binnen de volwassenenwerking biedt Orthopeda-

gogisch Centrum Sint-Ferdinand volgende 
diensten aan: 

• Tehuizen voor werkenden ‘De schalm’ 
• Tehuizen voor niet-werkenden ‘Den Heuvel’ 
• Dienst begeleid wonen West-Limburg 
• Dienst beschermd wonen 
• Dagcentrum ’t Hoeveke 
 
Andere onderwijsinstellingen 
Basiseducatie LiMiNo 
Everselstraat 60, 3580 Beringen 
tel. 011 420 202 
 
Centrum voor Leerling Begeleiding (CLB)  
West-Limburg  
Zoutbrugstraat 5, 3540 Herk-de-Stad 
Tel.: 013 554 656 
 
Onderwijs voor sociale promotie 
Tel.: 011 429 829 
Directeur: Johan Francart 
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zorGGroepZin  
(CAD Limburg & CGG VGGZ) 
Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt 
Tel.: 011 274 298 
www.zorggroepzin.be 
 
Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) 
Consultatieadres 
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen 
Hier kan je telkens, mits afspraak, terecht op dins-
dagvoormiddag van 8.30 uur - 11.30 uur (uitge-
zonderd de vierde dinsdag van de maand), iedere 
dinsdagnamiddag vanaf 12.30 uur - 16.30 uur en 
iedere woensdagavond van 16.00 uur - 19.00 uur.  
Tel.: 078 150 100  
 
Landelijke Kinderopvang Dienst  
Onthaalouders  
(Herk-de-Stad - Lummen - Halen) 
Deze dienst biedt kleinschalige kinderopvang aan 
bij onthaalouders thuis en is erkend en gesubsidi-
eerd door Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin). 
 
Adres kantoor:                                                                                                                                                      
Landelijke Kinderopvang, OCMW  Sociaal Huis,  
Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad,   
Tel.: 013 66 56 85  
Email: LKOherkdestad@landelijkekinderopvang.be 
  
Telefoonpermanentie : 
elke dinsdag en donderdag van 9 - 11u.        
                                                                                           
Spreekuur: 
elke maandag van 16.30 u - 18 u. 
 
Voor meer info en aanvragen kinderopvang:  
tel. helpdesk   070 - 24 60 41  
(elke werkdag  9 - 14 u) of  
via mail: limburg@landelijkekinderopvang.be 
www.landelijkekinderopvang.be 

Lokaal gezondheidsoverleg (LOGO) 
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt 
Tel.: 011 238 238  
logolimburg@limburg.be 
 
Rode Kruis van Lummen 
Wijngaardstraat 8, 3560 Lummen 
Tel.: 0471 22 58 58 
voorzitter@lummen.rodekruis.be 
https://www.rodekruis.be/afdeling/lummen/  
 
Wijkwerken Lummen 
Oostereindestraat 25  
Tel.: 013 390 584 
anne.gybels@vdab.be 
www.vdab.be/wijk-werken 
 
openingsuren 
maandag en vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u. 
 
Wit-gele kruis: thuisverpleging 
Gemeenteplein 15 
Tel.: 013 521 859 
lummen@limburg.wgk.be 
 
openingsuren 
elke werkdag van 08.00 uur tot 12.00 uur en  
van 13.30 uur tot 17.00 uur. Telefonisch 24/7  
bereikbaar.

ZORG- EN WELZIJNSDIENSTEN


