
JIJMAAKT HET
VERSCHIL

Boeiende projecten van en voor Lommelaren

Lommel

Van de Sahara tot in het  
centrum geniet je  
van Bosland

De nieuwe foyer zet  
het cultuurcentrum nog  
meer op de kaart

Lommel is dé fietsstad  
van Vlaanderen
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Lommelaren  
maken élke  
dag het  
verschil.

Beste Lommelaar

We zijn trots op onze stad, en terecht. Elke dag opnieuw zien we 
hoe talloze mensen, buurten en verenigingen zich inzetten voor de 
toekomst van onze stad. Elke dag geven werkgevers en werknemers 
het beste van zichzelf en elke dag staan onze stadsdiensten paraat om 
iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. In Lommel is het goed 
leven, en dat is dankzij jullie allemaal. Samen slagen we erin om er het 
beste van te maken. En al die Lommelaren die élke dag het verschil 
maken, dat maakt mij als burgemeester fier.

In 2018 kreeg ik van jullie het vertrouwen om burgemeester te worden 
van die prachtige stad, om samen met jullie dat verschil te maken. 
De voorbije jaren werd er met het hele team hard gewerkt aan een 
veilige, bereikbare en bruisende stad. Een stad waar ‘buurten’ - op z’n 
Lommels - voor samenhang zorgt. En waar we de ambitie hebben om 
de beste leefomgeving van Vlaanderen te creëren. 

In dit magazine blikken we terug op deze 
afgelopen jaren van het nieuwe bestuur, en 
kijken we ook naar de toekomst. Doorheen 
onze stad lopen tientallen kleine én grote 
projecten van en voor de Lommelaren. We 
investeren niet alleen in de verbetering en 
vergroening van onze infrastructuur, maar 
ook in ondernemingen, verenigingen en 
mensen. Allemaal boeiende projecten die 
gaan over bereikbaarheid, het ondersteunen 
van mensen en het belang van buurten. 

Ik geloof erin dat je de toekomst het best kan 
voorspellen door ze zelf te creëren. Samen 
met onze ploeg blijven we het beste 
geven van onszelf voor de 
toekomst van onze stad. 
Tot slot wil ik jullie als 
lezer bedanken voor 
het vertrouwen, 
de steun en het 
engagement, want 
dat is voor mij 
de belangrijkste 
drijfveer om verder 
te doen. 

Bob

Bob Nijs 
Burgemeester
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Een bereikbare dienstverlening
We legden de afgelopen twee jaar een intensief veranderingstraject af om de 
dienstverlening naar de Lommelaars nog te verbeteren. Dit deden we onder 
het motto behouden wat goed is, verbeteren waar mogelijk. We bouwen 
aan een krachtige stadsorganisatie die zowel fysiek als digitaal ten dienste staat 
van de mensen. Werken op afspraak werd de norm en dit deden we om onze 
dienstverlening efficiënter te laten verlopen. Zo komen onze medewerkers 
voorbereid aan tafel om u zo snel en goed mogelijk verder te kunnen helpen.  

KLIK BEL

KOM

KLIK BEL

KOMKLIK BEL

KOM

Binnenkort zal het ook mogelijk zijn om digitaal een afspraak te maken bij onze 
stadsdiensten. Dit kan u eenvoudig doen van bij u thuis of aan onze onthaalbalie.

Maar natuurlijk denken we ook aan de Lommelaren die niet zo thuis zijn in de 
digitale wereld. De stadsdiensten blijven ook telefonisch en fysiek bereikbaar en 
onze medewerkers helpen u met de glimlach verder.

##BBEREIKENEREIKEN  #BEREIKEN 

Via het e-loket zijn de stads-
diensten 24/7 bereikbaar, maar 
ook de mensen die digitaal 
minder onderlegd zijn moeten 
kunnen blijven genieten van een 
uitstekende dienstverlening.
Bob Nijs, Burgemeester

Dankzij het e-loket  
verlies ik geen tijd meer 
met aanvragen en  
formaliteiten. Ik regel het 
snel via mijn pc, op elk 
moment van de dag! 
Jochen Bosmans,
Digital Marketeer 
 

Lommelaars staan bekend om hun 
hartelijkheid. Die lijn trekken we graag 
door in ons beleid. Hoe doen we 
dat? Allereerst door te laten zien dat 
we letterlijk en figuurlijk bereikbaar 
zijn. Zo kun je 24/7 rekenen op onze 
dienstverlening.

Maar ook de bereikbaarheid van de stad 
zelf wordt grondig aangepakt. Door fors 
te investeren in onze infrastructuur willen 
we ervoor zorgen dat iedereen zich vlot 
én veilig kan verplaatsen.
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fietssnelweg spoorweg

mobipunten

schoolomgeving
groene gordel

fietsboulevard

bestaande fietsverbindingen

Schoolomgeving
XCL Wegwijs

Lommel is onlangs Fietsstad 2022 geworden. Het 
is een mooie beloning voor het reeds gerealiseerde 
werk, maar zeker ook voor de plannen die we nog 
hebben op korte en langere termijn. 

Met het project ‘Lommel Fietsstad’ willen we de 
fiets een eervolle plek naast ‘Koning Auto’ geven. 
Daarom maken we het leven van de fietsers graag zo 
makkelijk mogelijk. Zo zijn er reeds een honderdtal 
extra fietsparkeerplaatsen voorzien op strategische 
plaatsen in de stad. 

Omdat willen we dat ouders hun kroost met een 
gerust hart naar school zien vertrekken, zetten 
we in op verkeersveilige schoolomgevingen en 
schoolroutes. Elke Lommelse schoolomgeving (dat 
zijn er 25) wordt verkeersveilig ingericht. Dit kan 
gaan van een volledige herinrichting tot kleinere 
structurele ingrepen. De eerste verkeersveilige 
schoolomgeving kwam er al aan XCL Wegwijs in 
Heeserbergen.

Verder werd voor elke school een schoolroutekaart 
opgemaakt, met daarop de routes van en naar de 
school. De knelpunten op deze routes worden waar 
nodig aangepakt om er de verkeersveiligheid te 
verhogen.    

Door de trage wegen in de kijker te zetten, willen we 
fietsers en wandelaars stimuleren om vaker gebruik 
te maken van deze rustige binnenwegen. We creëren 
zo snelle verbindingen tussen de buurten én men 
kan er genieten van een groen en rustgevend kader. 

De vier toekomstige fietsboulevards vormen de 
apotheose. Hiervoor worden bestaande wegen 
heringericht en zoveel mogelijk autoluw gemaakt. 
De eerste op de planning is de noordelijke 
fietsboulevard. Die verbindt het centrum met Park 
De Soeverein en de noordelijke poort van Bosland. 
Dit tracé, met onderweg tal van points of interest, 
leidt de fietser op een veilige manier langs onder 
andere het sportcentrum, de speeltuin en Bosland.   

Met Lommel Fietsstad willen we ervoor zorgen 
dat fietsen een verkeersveilige evidentie wordt 
voor elke Lommelaar – zowel voor de korte als 
de minder korte verplaatsingen.
Sophie Loots, Schepen

We zijn blij dat het 
stadsbestuur het leven terug 
wat ‘vertraagt’ voor de 
fietsers. De fietsboulevards 
geven ons de ruimte om 
overal op een veilige 
manier te geraken.
Fietsersbond Lommel

Vlot en veilig onderweg

Lommel moet goed bereikbaar zijn. Een 
duidelijke en onderbouwde visie moet 
ervoor zorgen dat fietsers en wandelaars 
zich bovendien ook veilig kunnen 
verplaatsen. Zo willen we de Lommelaren 
stimuleren om wat vaker de fiets te nemen 
of te wandelen naar hun bestemming. 
Want dat is goed voor het milieu én de 
gezondheid.

We pakken alle onveilige punten 
in de schoolomgevingen aan. 
Waar mogelijk meteen via kleine 
ingrepen, maar ook  
structureel op lange termijn.
Peter Vanderkrieken, Schepen

Binnenkort starten we met de bouw van een 
volledig vernieuwde bushalte-infrastructuur aan het 
Kerkplein. We voorzien hier een ruime overdekte 
fietsenstalling, een uitnodigende wachtzone en een 
vergroening van het Kerkplein. Naast het station, 
de Soevereinsite en het Huis van de Stad, wordt het 
Kerkplein één van onze vier Hoppinpunten.

We maken werk van enkele grondige ingrepen in de 
bestaande infrastructuur om de verkeersveiligheid in 
onze stad te bevorderen. Een van de belangrijkste 

ingrepen is de herinrichting van de Koning 
Albertlaan – Koningin Astridlaan, samen met de 
nieuwe doorsteek die de Koningin Astridlaan verbindt 
met de Norbert Neeckxlaan. 

Deze (her)aanleg is een eerste onderdeel van 
de Rondweg. We gaan voor verkeersveilige 
infrastructuur met vrijliggende fietspaden en 
een voetpad in een groene omgeving, zodat de 
verkeersleefbaarheid én de woonkwaliteit in deze 
zone worden verbeterd. 
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House of Nature -  
noordelijke poort Bosland 

Maatheide:  
onderzoek geothermie

Huis van het Kind

Buspaviljoen

 
PROJECTENPROJECTEN 

4 padelvelden

Zorgzame wijk Kolonie - pilootwijk

Hondenlosloopweide Kolonie

Kleine wildernis  
Quinten Metsysdreef

Buurthuis De Kom: herinrichting omgeving  
& herbestemming kerk Kolonie

Aanleg groene speelplaats De Klimtoren 
Kleine wildernis klimtoren

Sport- en recreatiezone  
Lutlommel met nieuwe infrastructuur

Park De Soeverein: 
plaatsing nieuwe speeltoestellen, vernieuwing skatepark,  
aanleg beachvolley en basketbalplein

Landschapsinrichting Wateringen

Nieuwe hal voor zaalsporten
 
Nieuwe gevechtssportzaal

Vrijliggend fietspad Maatheide  
en aanpassing kruispunten

Lokaal dienstencentrum  
’t Trefpunt & seniorenloket

Vernieuwing rolstoelpad Heeserbergen  
& dementievriendelijke tuin Hoevezavel

Renovatie  
jachthaven de Meerpaal

Een levendig en  
groen stadscentrum

Herinrichting Koning Albertlaan  
en Koningin Astridlaan

Inrichting Burgemeesterpark

Buspaviljoen Kerkplein

Aanpassing BIBinfrastructuur  
aan nieuwe functies

“Onument” Begraafplaats  
  Lommel Centrum

Groene doorsteek  
Kerkstraat - Mudhoven

Zorgcampus Meysterbergen

Herbestemming kerk  
Stevensvennen

Sport- en recreatiezone 
Werkplaatsen (o.a. Baseball)

Uitbreiding  
windmolenpark KP III

Restauratie  
Mariapark

Aanleg Ecoduct

Mogelijkheden voor  
BMX Lommel

Buurtwerking  
Gelderhorsten – pilootbuurt

Huis van het Kind

Vernieuwing rolstoelpad en  
Vlinderwandeling in Kattenbos

Opwaardering Duitse militaire begraafplaats

Nieuw jongerencentrum  
& OverKophuis

Stadsontwikkeling  
stationsomgeving

Vernieuwing  
CC De Adelberg

Kernversterking Kerkhoven

Picknickplaats Bosland & aanleg ruiterinfrastructuur

Sport- en recreatiezone Kerkhoven 
(o.a. Rugby)

Kleine wildernis Lismortel

Buurtproject Kattenbos

Veilige schoolomgeving

Groen buurtproject

Fietsboulevard

Hier vind je een overzicht van de  
verschillende projecten. Zoals je op 
de kaart kunt zien, liggen die verspreid 
over heel Lommel. We werken dus  
letterlijk doorheen de stad aan veiligheid,  
vergroening én fijne recreatiemogelijk- 
heden. We investeren in de groei van het  
centrum, en trekken alle wijken,  
industrie- en handelsgebieden mee in dit 
groeiverhaal. Zo geniet iederéén van een 
bruisende stad!

BOBBOB##BOB
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Kristalpark Retrofit windmolens

##OONDERSTEUNENNDERSTEUNEN#ONDERSTEUNEN

Ondernemers zijn onmisbaar voor een bruisende 
stad. Ze creëren werkgelegenheid, zorgen voor 
meer werk voor andere bedrijven en zetten Lommel 
mee op de kaart als handelsstad. Kristalpark is op 
enkele jaren tijd uitgegroeid als ‘the place to be’ 
voor ondernemers in Limburg en aangrenzende 
regio’s. Deze investeringen, groot en klein, zijn 
bijzonder goed nieuws voor onze stad. Ze bieden 
Lommel perspectief voor de toekomst en zetten 
ons op de kaart als volwaardige industriestad in 
Vlaanderen.

Ook in en rond het stadscentrum zetten ambitieuze 
handelaars en horeca-uitbaters de toon en ook in 
onze wijken is het ondernemende karakter van de 
Lommelaar duidelijk voelbaar aan het bloeiende 
verenigingsleven. Als stadsbestuur willen we die 
ambitie, solidariteit en ondernemingszin volop 
ondersteunen. Als lokale overheid hebben we de 
taak om te zorgen voor een goede voedingsbodem 
waarop die ondernemerszin en initiatieven ten 
volle kunnen bloeien.

Als alle puzzelstukjes op de juiste 
plaats vallen, zal er deze legislatuur 
voor 1 miljard euro geïnvesteerd zijn 
op Kristalpark. Zie dat gerust als een 
voorbeeld voor Vlaanderen.
Bob Nijs, Burgemeester

Noordlink vormt een mooie toegangspoort 
naar de site van Kristalpark. Hier krijg je al een 
voorsmaakje van het ondernemersklimaat dat 
we willen creëren. De bedrijven die gevestigd 
zijn in dit ‘bedrijvencomplex with a view’ staan 
allemaal ten dienste van de ondernemer. 

Wist je dat op drie jaar tijd maar liefst 50% van 
de beschikbare oppervlakte van Kristalpark 
werd verkocht aan toonaangevende bedrijven? 
Zo strijkt onder andere ook H.Essers binnenkort 
neer op ons industriepark. Nog een bijzondere 
bewoner wordt Ciner. Deze glasfabriek leunt 
sterk aan bij ons DNA en kon dus geen betere 
plek uitkiezen dan onze glasstad. We verwachten 
door deze nieuwe ‘industriële revolutie’ zo’n 
1500 bijkomende arbeidsplaatsen. Lommelaars 
hoeven dus niet ver te zoeken naar een  
nieuwe job. 

Maar we denken natuurlijk ook aan onze kostbare 
natuur. Daarom sloten we een overeenkomst 
met Natuurpunt en wordt een gebied van 
47 ha omgetoverd tot een groene corridor. 
Samen met de aanleg van een gloednieuw 
ecoduct over de N71, vormt dit een natuurlijk 
tegengewicht voor de industriële activiteiten. 
Zo willen we waken over de biodiversiteit van 
onze bijzondere plant- en diersoorten, zoals de 
zeldzame lentevuurspin.

Duurzame energie 

Zeker in deze tijden kunnen we niet meer om het 
belang van hernieuwbare energiebronnen heen. 
Daarom investeerden we onlangs in 12 nieuwe 
retrofit windmolens. Hiermee zal Lommel zo’n 
53.000 ton CO2 uitsparen! Maar we richten 
ons ook op andere vormen van duurzame 
energie. Kristal Solar Park, het grootste zonne- 
energiepark van de Benelux, is zo’n voorbeeld. 
Bovendien werken we intensief aan de 
ontwikkeling van een geothermiecentrale en 
waterstofmobiliteit. Investeren in duurzame 
energiewinning is niet alleen goed voor onze 
planeet, ook onze stad vaart er wel bij. De 
opbrengst die we halen uit de investeringen in 
hernieuwbare energie, wordt geïnvesteerd in 
projecten en dienstverlening ten gunste van de 
Lommelse burgers zonder dat ze dat voelen in 
hun portemonnee. Zo investeert en geniet elke 
Lommelaar mee.

Ik ben de Stad Lommel 
dankbaar voor de vlotte 
samenwerking. Het traject 
voor de ontwikkeling van 
onze nieuwe vestiging op 
Kristalpark is bijzonder vlot 
verlopen.  
Noël Essers, Oprichter en eigenaar  
van transportbedrijf H.Essers
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Groene doorsteek
Mudhoven

Groene doorsteek
Mudhoven

Handel in het centrum

Met de groene doorsteek willen 
we ervoor zorgen dat je ook in 
de stad kunt genieten van de 
sfeer van Bosland en de Sahara.
Joris Mertens, Schepen

Ondernemen is durven. Het bewijs daarvan werd geleverd tijdens de afgelopen  
periode. Als stadsbestuur doen we er alles aan om onze ondernemers te 
ruggensteunen. Zo willen we zorgen voor een mooi, gezellig en autoluw centrum 
waar bezoekers urenlang kunnen flaneren. Een gevarieerd aanbod aan handels-
zaken en horeca maakt de ervaring compleet. Door meer groen naar het centrum 
te brengen, willen we de bezoekers van Bosland en de Lommelse Sahara uitnodigen 
om ook eens naar het centrum af te zakken. En — waarom niet — een weekendje 
Lommel te boeken. Want er valt van alles te beleven! 

Met de Lommel Loont-campagne willen 
we ondernemers helpen om ‘de sprong’ 
te wagen én dat in Lommel te doen. We 
helpen een handje door het toekennen 
van subsidies. Niet alleen voor je bouw- of 
renovatieplannen, maar ook als je concept 
bijdraagt aan de totaalbeleving in Lommel. 
Denk maar een sfeervol muziekcafé, hippe 
cocktailbar of restaurant met wereldkeuken. 
Hiervoor kan je rekenen op subsidies tot 
25.000 euro. Zo laten we het centrum nóg 
meer bruisen!

Het is fijn om te zien 
hoe de bonte mix aan 
winkels en horeca-
zaakjes van Lommel 
een bruisende stad 
maken.
Kelly Vromans, Zaakvoerster  
Veritas Lommel

Groene doorsteek 

Passeerde je de groene doorsteek 
aan Mudhoven al? Het is een prachtig 
voorbeeld van hoe we de natuur naar 
de stad willen brengen. In de Kerkstraat 
maakten drie leegstaande panden 
plaats voor een stukje groene beleving. 
Deze ‘mini-Sahara’ – compleet met 
naaldbomen – vormt de doorsteek naar 
de toekomstige ondergrondse parking met 
250 parkeerplaatsen. Langs het hoofdpad 
lopen belevingspaden met speelelementen 
voor de kleinsten, zoals een klimmuur en 
touwenparcours. Zo ontdekken ook zij 
spelenderwijs de mooie natuur.

De goede samenwerking met 
vzw ‘Bruisend Lommel’ loont: 
sinds 2019 is Lommel al meer 
dan dertig nieuwe 
handelszaken rijker.
Bob Nijs, Burgemeester
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Busje jeugddienstHuis van het Kind

CC De Adelberg

Deze bus zoekt  
nog een naam!
Zoek jij mee?

Verenigingen zijn meer dan 
ooit de hoekstenen van onze 
maatschappij. Zij brengen 
mensen ongedwongen samen 
voor sport, spel en cultuur.
Peter Vanderkrieken, Schepen

   

We geven ook de meest  
kwetsbare Lommelaren de  
aandacht die ze verdienen.
Nancy Bleys, Schepen

   
De Lommelaar is een sociaal beestje. Dat is goed te merken aan de vele evenementen 
en activiteiten waarvoor onze stad zo gekend is. En die worden lang niet alleen door 
het stadsbestuur georganiseerd! Ook de burgers slaan graag de handen in elkaar voor 
allerhande festiviteiten. We hoeven dan ook niet te vertellen dat de afgelopen twee jaar 
stevig inhakten op het verengingsleven. 

Daarom ondersteunen we de verenigingen en geëngageerde Lommelaren via een 
Corona-noodfonds en allerlei werkingssubsidies. We pasten reglementen aan en 
schaften de verplichte tegenprestatie af. Maar we luisterden ook naar de noden. Zo 
werden er onder andere 12 grote tenten aangekocht voor de jeugdbewegingen. En 
ook de carnavalsverenigingen in Lommel kunnen nu rekenen op een serieuze financiële 
boost, waardoor de jaarlijkse Lommelse Carnavalsstoet gratis toegankelijk is. Zo 
kunnen verenigingen zich volledig concentreren op waar ze het best in zijn: mensen 
samenbrengen!

Het Lommelse stadbestuur is er voor iedereen. Vanaf het begin van deze legislatuur 
sloegen we de handen in elkaar om kwetsbare Lommelaren ondersteuning te bieden 
op allerlei vlakken. De aanwerving van een coördinator armoede en sociaal beleid 
moet ervoor zorgen dat we samen met de externe organisaties, die we financieel 
steunen, er zijn om de armoede in Lommel terug te dringen. Daarom investeren we 
samen met Pelt ook in de aanpak van dak- en thuisloosheid. 

De oudere generatie kan steeds terecht in het laagdrempelige Dienstencentrum 
Trefpunt. We zetten ook in op buurtzorg zodat iedereen zo lang hij wil thuis kan 
wonen, en bouwen onze woonzorgcentra uit tot een warme thuis voor ouderen met 
een hoge zorgnood. Een busje, gesponsord door de Vlaamse Gemeenschap, rijdt 
dan weer zélf naar de wijken om te luisteren naar de bekommernissen van onze 
jeugd. Als Lommelaar sta je er dus nooit alleen voor!

Lokaal vrijwilligen

Binnen onze stad zijn heel wat 
organisaties actief die werken met 
vrijwilligers, verspreid over heel wat 
verschillende sectoren, zoals welzijn, 
cultuur, milieu, sport… 

Vrijwilligers betekenen heel veel voor 
de lokale gemeenschap. De kracht 
van vrijwilligerswerk valt niet te 
onderschatten. Daarom stelden we een 
eigen vrijwilligersbeleid op. We reiken 
handvaten aan organisaties voor een 
kwalitatieve omgang met vrijwilligers 
en stellen zo het welbevinden van de 
vrijwilliger voorop. We richten ook een 
vrijwilligersloket op en verzamelen het 
aanbod aan vrijwilligerswerk van al 
onze organisaties. Zo kan iedere burger 
er terecht voor concrete informatie en 
helpen we de kandidaat-vrijwilliger om 
de stap te zetten naar georganiseerd 
vrijwilligerswerk.

Huis van het Kind 

Huis van het Kind werd sterk uitgebreid  
en kreeg in 2022 dan ook een groter  
pand. Je vindt er alle instanties die klaar-
staan voor onze jongste Lommelaren én 
hun ouders. Zo vonden er onder andere 
Kind & Gezin, Pleegzorg Limburg en de 
Opvoedingswinkel hun onderkomen.

We kozen voor de overkoepelende naam 
‘Het Kompas’ om aan te tonen dat we je 
de weg wijzen naar de juiste instanties. 
Maar we willen hier ook mee zeggen: kom 
als het je past. Onze deur staat wagenwijd 
voor je open!

De vernieuwing heeft 
ons cultuurcentrum 
De Adelberg veel meer 
op de kaart gezet. 
Hierdoor is er een 
grote uitbreiding van 
ons cultuuraanbod. 
Manu Bloemen,  
Curator kunstgalerij CC  
De Adelberg
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OverKop Sofie Mertens

Wie is Sofie Mertens?
• Opgegroeid op ‘den Heuvel’, woont nu op de Barrier
• 38 jaar
• Mama van Floor en Wout, baasje van Minoe 🐱
• Geniet van lopen, zwemmen, crossfit, koersfietsen, wandelen
• Deed al vakantie- en weekendwerk toen ze 16 jaar oud was: 

afwassen in Tuincafé en Picasso, werken in Bobbejaanland, bij 
Loomans Plastics en in Centerparcs de Vossemeren

• Werkte bijna 15 jaar bij CM Limburg

Sofie, hoe zijn je eerste maanden als parlementair 
geweest?
Het was een drukke, maar boeiende en zeer leerrijke 
periode. Ik werd heel goed ontvangen door iedereen 
en heb snel m’n weg gevonden. Afgelopen zomer heb 
ik me voorbereid op het nieuwe parlementaire jaar.

Hoe ziet zo’n voorbereiding eruit?
Ik volg o.a. de commissie openbare werken en 
mobiliteit. Er zijn twee onderwerpen waar ik me graag 
in wil vastbijten. Enerzijds de gigantische bedragen 
die naar elektrificatie gaan en het nut hiervan in 
vergelijking met bijvoorbeeld waterstof. Ik vraag me 
soms echt af of we het geweer niet van schouder 
moeten durven veranderen. En anderzijds wil ik 
graag het aantal verkeersslachtoffers zien dalen. De 
hoeveelheid ongevallen met fietsers, voetgangers en 
schoolgaande kinderen moet drastisch naar omlaag 
en ik ben benieuwd hoe de minister dit wil aanpakken.

Het belooft een hete nazomer te worden als ik dat 
zo hoor?
Dat zou kunnen maar het is vooral de taak van 
parlementairen om het beleid te controleren en over 
die twee specifieke thema’s maak ik mij wel wat zorgen. 
We moeten durven kritisch zijn en ook ambitieuzer.

Hoe ziet een dag van een parlementair eruit?
Zeer divers. ’s Morgens maak ik de kindjes en 
hun boekentassen klaar. Dan komt mijn mama 
en vertrek ik naar Brussel. Daar is de eerste taak 
alle actualiteit doorlezen en kijken of er relevante 
zaken verschenen zijn in verband met mijn 
bevoegdheden waarmee ik aan de slag kan. Hierna 
beginnen de commissievergaderingen, plenaire- en 
fractievergaderingen.

Wat moeten we ons voorstellen bij die 
vergaderingen?
In de commissie ondervragen we de minister, in mijn 
geval die van mobiliteit en openbare werken. In de 
wekelijkse plenaire vergadering mag iedere politieke 
partij twee vragen stellen. De fractievergaderingen zijn 
met al de Vlaamse parlementairen van CD&V samen 
en dienen om met één gedragen partijstandpunt naar 
buiten komen.

Dat klinkt als een drukke agenda?
Het kunnen wel lange dagen zijn en ik zie mijn kinderen 
minder dan vroeger. Maar ik wil zeker niet klagen. Als 
je in shiften werkt, is de kans groot dat je je kinderen 
ook minder vaak ziet. Het is vooral kwestie van alles 
goed te plannen en de momenten die er dan zijn met 
het gezin, leuk in te vullen.

Waarom is het belangrijk dat Lommel een 
parlementair heeft?
Omdat velen in Brussel weinig kaas gegeten hebben 
van openbare werken en mobiliteit in landelijke 
gebieden. Men denkt vaak dat Brussel en Antwerpen 
hetzelfde zijn als Limburg en Lommel maar er zijn 
toch grote verschillen. Zeker wat betreft mobiliteit. 
Door het stellen van doelgerichte vragen aan de 
bevoegde ministers, kunnen we ervoor zorgen dat de 
Lommelaren en de Limburgers niet in de kou blijven 
staan.
 
Tot slot. Wat zou u de Lommelaar nog willen 
vertellen over uw nieuwe job? 
Ik wil graag de stem van elke Lommelaar én 
elke Limburger laten klinken in Brussel! Iedereen 
kan altijd bij mij terecht voor vragen, suggesties 
en informatie. Je kan me bereiken per mail  
op sofie.mertens@vlaamsparlement.be.

De stad Lommel plant de bouw van een jongeren-
centrum op de site Adelbergpark. Zo krijgen jongeren 
een prominente plaats in het hart van de stad en bouwen 
we verder aan de versterking, verhipping en dynamiek 
van de stadskern. Het zal een antwoord bieden op de 
vraag van jongeren naar een ontmoetingsplek, zowel 
op sociaal als creatief vlak.

Het nieuwe jongerencentrum krijgt een plek aan 
het Adelbergpark, nabij het onlangs verbouwde 
Cultuurcentrum De Adelberg en het bioscoopcomplex 
UGC. Er komt ook een kwalitatieve invulling van het 
landschap met aandacht voor groen. 

Het afgelopen jaar werd onder impuls van de stedelijke 
jeugddienst een sterk jeugdbeleid voor Lommel 
vormgegeven. In 2021 opende in Lommel één van 
de zeven Limburgse OverKop-huizen. Hier zijn 
jongeren welkom om iets te drinken, deel te nemen 
aan activiteiten én over hun ervaringen, kansen en 
problemen te praten. In het nieuwe jongerencentrum 
zal het OverKop-huis dan ook een prominente plek 
krijgen.

In OverKop kunnen jongeren volledig zichzelf 
zijn en vinden ze een luisterend oor. Het is 
fantastisch dat dit concept in onze stad 
wordt uitgebouwd.
Bram Jansen, Voormalig adviseur  
Vlaamse Jeugdraad

Sterk jeugdbeleid

Lommel in 
het parlement
8 vragen aan Sofie Mertens 

Sinds kort heeft Lommel een Vlaams Volks-
vertegenwoordiger van CD&V. Sofie Mertens volgde 
minister Jo Brouns op in het Vlaams Parlement. We 
stelden haar enkele vragen.
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Vergroenen en leefbaarheid

Met het groenplan willen we 
ervoor zorgen dat je ook in de 
stad kunt genieten van de sfeer 
van Bosland en de Sahara.
Joris Mertens, Schepen

Wij geloven in wat mensen kunnen

Speeljuweel De Barrier

Pilootproject Gelderhorsten

House of Nature

Bloemenwijk Kattenbos

##BBUURTENUURTEN

Lommel is een stad in volle ontwikkeling. 
We zitten in een stevig groeiproces, 
waarbij we steeds het belangrijkste 
voor ogen houden: het welzijn van 
onze inwoners. Met de centrale as als 
kloppend hart, vormen onze levendige 
buurten de ziel van onze stad. Omdat 
we geloven in wat mensen kunnen, 
willen we de Lommelaren alle ruimte 
geven om in hun kracht te gaan staan. 
Intussen zorgen wij voor de nodige 
ondersteuning op buurt- en wijkniveau.

Alles draait rond verbinding  
en beleving. Het leven in de  
wijk is zoveel aangenamer én  
makkelijker als je je buren kent.
Dirk Vanderhoydonks, Schepen

 

Je voelt je pas écht ergens thuis als je 
je buren een beetje kent. Want zeg nu 
zelf: een vriendelijk woord, glimlach of 
enthousiaste zwaai zorgen toch voor 
een instant goed humeur? Twee jaar 
pandemie gooiden het sociale leven 
natuurlijk flink overhoop. Om de buurt 
terug samen te brengen, hebben we 
een menukaart samengesteld, met 
subsidies voor buurtacties. 

De buurtbewoners van Gelderhorsten 
maakten alvast hun keuze met oa. 
het uitbrengen van een buurtkrantje. 
Maar we willen ook elke wijk 
voorzien van een buurthuiswerking 
en een multifunctioneel plein om 
elkaar te ontmoeten. Hiervoor loopt 
een pilootproject in Kolonie, waar 
we bekijken hoe we het terrein 
rond buurthuis De Kom kunnen 
herinrichten. Binnenkort gaan we in 
de andere wijken aan de slag met dit 
concept. 

Zag jij een tijdje geleden een met  
camera’s gewapend autootje door 
je buurt snorren? Hiermee maakten 
we een inventarisatie op van alle  
laanbomen in het kader van het  
Bomenplan. Als pioniers in Vlaanderen 
wilden we grondig onderzoeken hoe we 
onze kostbare bomen het best kunnen  
verzorgen. We kregen hiermee ook 
meteen zicht op de plekken waar 
we op termijn klimaatbomen kunnen 
aanplanten, die bestand zijn tegen de 
steeds extremere weeromstandigheden.

Restpercelen die niet in aanmerking  
komen voor aanbouw, toveren we om tot 
‘kleine wildernissen’:  groene oases, 
waar iedereen welkom is om elkaar te 
ontmoeten en te ontspannen. 

Via het initiatief ‘tegeltuintjes’ krijgen 
burgers de toelating én een subsidie 
om enkele tegels van hun stoep weg te 
halen voor gevelbegroeiing. Zelf geven 
we alvast het goede voorbeeld aan de 
bibliotheek, het cultuurcentrum en het  
politiekantoor. 

Ook van jullie krijgen we leuke 
suggesties. In 2020 rees de vraag om 
de wijk Kattenbos te bebloemen. Dat 
voorstel paste perfect in onze visie, dus 
niet veel later werden op een negental 
plaatsen in de wijk veldbloemen  
ingezaaid en bloembollen geplant. 
Daar genieten de bewoners nu al voor 
het tweede jaar op rij van een fraai, 
kleurrijk bloementapijt!

Er wordt echt gepraat 
met de buurt en 
iedereen mag  
zijn zeg doen.
Nelly Dingenen, Buurthuis De Kom

De unieke landschappen van de Lommelse Sahara en Bosland zijn tot ver over 
de provinciegrenzen bekend. Men bewondert onze natuurpracht en daar zijn 
we terecht fier op. Nu willen we die troef naar de hele stad brengen. Groen 
geeft immers zuurstof, draagt bij tot het mentaal welzijn én fleurt letterlijk 
de wijken op. Daarom ontwikkelden we een groenplan met een vijftigtal  
actiepunten. Het doel? Iedereen laten genieten van de natuur! En ook ons 
natuurdomein zelf krijgt er een extra troef bij. Met het House of Nature voorzien 
we de noordelijke poort van Bosland van een impressionante entrée vol beleving.

House of Nature vormt  
een statige, maar tegelijk  
uitnodigende toegangspoort 
voor het nabijgelegen  
natuurgebied.
Will Beckers, Kunstenaar  
House of Nature 
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Mariapark

De Soeverein

Lommel is een stad in volle groei. Her en der wordt druk gewerkt aan nieuwe, 
ambitieuze projecten of aan de verbetering van bestaande infrastructuren. Verspreid 
over Lommel zijn er verschillende veranderingen op til, zowel kleinere ingrepen als 
grotere ingrepen, maar allen maken ze een verschil. Eén ding is zeker: Lommel 
groeit voor én door haar bewoners. Want we willen hen alle ruimte geven om zich te 
ontwikkelen en mee te groeien!

De Soevereinsite en aansluitend de 
toegang tot de Sahara worden in hun 
geheel herbekeken. Dit masterplan vormt 
een flexibel kader voor alle toekomstige 
investeringen en aanpassingen. Ons 
doel is om hier een volledige sport- en 
recreatiesite van te maken waar iederéén 
welkom is. Voor de kleintjes hebben we 
onlangs de nieuwe peuterspeeltuin 
geopend, op de planning staat nog 
de vernieuwing van de speeltuin. 
Maar ook iets oudere sportievelingen 
kunnen zich uitleven op het vernieuwde 
skatepark dat we binnenkort nog 
verder uitbreiden. Met de gloednieuwe 
noordelijke fietsboulevard willen we 

het centrum letterlijk verbinden met deze 
site. Hierbij hebben we aandacht voor 
de stapstenen op deze route: er zal een 
entreeplein gerealiseerd worden ter 
hoogte van de ingang Speelpleinstraat 
met een nieuw basketbalplein en de 
verkeerssituatie ter hoogte van De 
Soeverein wordt verbeterd. Verder 
nemen we de schoolomgeving van 
campus Helix mee in het project om 
zo bij het ‘House of Nature’ te komen 
en de nieuwe rijpistes van onze 
ruitervereniging. Dit alles samen met een 
nieuwe ruime parking voor Bosland, die 
voor een vlotte bereikbaarheid van onze 
noordelijke poort Bosland zorgt.  

Van station tot kanaal 

Deze stedelijke drager vormt de over-
koepeling van verschillende master-
plannen. Hiermee trekken we als het 
ware een spoor doorheen de stad met 
onze projecten. Ons ultieme doel?  
Ervoor zorgen dat er in élke wijk wel 
iets te doen is. 

We vinden het belangrijk dat iedereen 
zich thuis voelt in Lommel. Daarom 
willen we zorgen voor een zo gevarieerd 
mogelijk aanbod qua faciliteiten en 
vrijetijdsbesteding.

Benieuwd naar de plannen voor jouw 
buurt?  Blader dan terug naar pagina 
8 en 9, daar vind je een kaartje met alle 
projecten.

Lommel groeit op mensenmaat 

Met Bosland hebben we alle 
troeven in huis om een ticket voor 
de titel van Nationaal Park in de 
wacht te slepen.
Sophie Loots, Schepen

Alle aanpassingen hebben  
uiteindelijk hetzelfde doel:  
de Lommelaren samenbrengen.
Joris Mertens, Schepen

 

Masterplan Soeverein 

Mariapark

Ook het Mariapark in Werkplaatsen wordt de komende tijd flink onder handen 
genomen. Het park wordt heraangelegd en alle sculpturen krijgen een grondige 
opfrisbeurt. De erfgoedwaarde die in dit park aanwezig is, zal in eer hersteld 
worden. Zo willen we ons intieme bedevaartsoord opwaarderen en veiligstellen voor 
de toekomst.   

Het Mariapark is een belangrijk 
deel van het Lommelse erfgoed.  
Een groene parel waar je ziel tot 
rust komt. 
Admon Hozi, Vastgoedmakelaar
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zomert

in Lommel

Recreatiezone  
Lutlommel

Scan mij

De aftrap voor de werken aan het nieuwe club-
gebouw  van Lutlommel VV is ondertussen 
gegeven. Het splinternieuwe clubgebouw is 
onderdeel van een project dat de volledige 
opwaardering van deze site omvat, bestaande 
uit een nieuwe infrastructuur met nieuwe 
wegenis, een centrale en goed uitgeruste 
parking, een ruime fietsenparking en een 
speelgelegenheid voor de allerkleinsten. 
Binnen deze zone is tevens het nieuwe gebouw 
voor de KSA voorzien. 

Er is nog voldoende ruimte voor verdere 
recreatieve en sportieve ontwikkelingen, zodat 
er nog geschakeld kan worden naar nieuwe 
of bijkomende sportieve of recreatieve noden 
vanuit de buurt. De belangrijkste insteek is dat 
het volledige binnengebied een doorwaadbaar 
parkgebied wordt op maat van de buurt en 
haar omgeving. 

Sport- en recreatiezone Lutlommel

Zo zal KSA Lutlommel  
er binnenkort uitzien.

Bekijk het nieuwe  
clubgebouw van LVV.

22 23



Onze burgemeester viert feest. Vier je met ons mee?

          Zaterdag 1 oktober

          20u00  

          Zaal Commerce

Meer info en verkooppunten 

vind je op lommel.cdenv.be 

of door deze QR-code 

te scannen.

Lommel

Stuur ons jouw idee voor Lommel op  
idee@hetverschilvoorlommel.be of bezorg dit kaartje aan  

cd&v Lommel, Kloosterstraat 163, 3920 Lommel. 
 

Want samen werken we elke dag aan een  
fantastisch Lommel, van én voor Lommelaars.

Wil jij nog meer het verschil maken?

V.U.: cd&v Lommel, Kloosterstraat 163, 3920 Lommel.

Mijn idee:

Mijn naam:

Mijn adres:

Feest 
van de 

Lommelaars


