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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 21 oktober. Sommige acties en foto’s dateren van voor de coronamaatregelen.

Beste Lommelaar

We leven momenteel in ongeziene en 
vreemde tijden door het coronavirus. Toch 
hebben onze schepenen Johan Bosmans 
en Karel Wieërs, gemeenteraadsleden 
Kris, Peter en Jan en ons voltallig bestuur 
ook tijdens deze periode niet stilgezeten 
en hard gewerkt voor Lommel. U leest er 
in dit huis-aan-huisblad alles over. 

We hopen vooral dat jullie allemaal in 
goede gezondheid verkeren en we 
betuigen ons oprecht medeleven aan 
hen die een dierbare verloren hebben.

Ook willen we een welgemeende dank 
uitspreken aan al de hulpverleners in 
ziekenhuizen en woonzorgcentra en aan 
iedereen die onze Lommelse gemeen-
schap mee ondersteunde.

In dit blaadje informeert onze schepen 
Johan Bosmans u over de maatregelen 
die hij nam om onze lokale economie van 
de nodige zuurstof te voorzien tijdens de 
coronacrisis. Collega Karel Wieërs geeft 
een inkijk in zijn dagelijkse bezigheden als 
schepen. En dat zijn erg drukke dagen. 

Bestuurslid Kristof Beckers vertelt u 
ook graag meer over de nieuw te bouwen 
sporthal. 

Veel leesplezier en hou het veilig en 
gezond.

Rina Alen, voorzitter N-VA Lommel
Emilie Tielens, voorzitter Jong N-VA 
Lommel

De dag van schepen Karel Wieërs (p. 3)Zuhal Demir bezoekt Lommel (p. 2)

Zuurstof voor onze 
lokale economie
Het lijkt wel alsof we in een nieuw 
tijdperk zijn aanbeland, nu corona 
de wereld in haar greep hee� . Ook de 
lokale economie krijgt het zwaar te 
verduren. Als stadsbestuur proberen 
we met allerlei maatregelen onze handel 
en horeca zoveel mogelijk zuurstof te 
geven. 

Zo gaan we voor het lopende jaar tal 
van belastingen en bijdragen niet in-
nen, waaronder de standgelden voor de 
wekelijkse woensdagmarkt en de kermis-
kramen en de bijdragen voor terrassen 
door onze horeca. We hebben er ook voor 
gezorgd dat onze horecazaken hun ter-
rassen tijdens corona maximaal kunnen 
uitbreiden. 

Lommelbon
De stad lanceerde begin juli ook een 
nieuwe cadeaucheque: de Lommelbon. 
Deze Lommelbon is ter vervanging van 
Het Lommels Kado. De lancering van de 
Lommelbon ging gepaard met een tijde-
lijke kortingsactie: tot 31 augustus kostte 

elke bon van 10 euro aan de kassa maar 
8 euro. De overige 2 euro en de transac-
tiekosten werden bijgepast door de stad. 
De inkomsten werden meteen doorgestort 
naar de handelszaak waarvoor een bon 
werd aangekocht. Door deze actie zorgde 
de Lommelse consument voor maar liefst 
130.000 euro lokaal gerealiseerde omzet! 
Een mooi voorbeeld van ‘Koop lokaal!’.

Lommel-kermis
Dankzij de inzet van de stadsdiensten 
en met de steun van vzw De Blijmakers 
zijn we er ook in geslaagd om, volledig 
coronaveilig, Lommel-kermis te organise-
ren. Tot vreugde van iedereen die kermis 
een warm hart toedraagt en niet in het 
minst de foorkramers zelf. Een welge-
meend dankjewel aan al die mensen is 
dan ook op zijn plaats!

 De actie met de Lommelbon zorgde voor 130.000 euro lokale omzet.

“We willen onze handel en 
horeca zo veel mogelijk 
ondersteunen.” 

Johan Bosmans, 
schepen van Financiën, 
Horeca & Middenstand, 
Markten & Kermissen, 
Landbouw

“We willen onze handel en 
horeca zo veel mogelijk 

schepen van Financiën, 
Horeca & Middenstand, 
Markten & Kermissen, 



lommel@n-va.be

Vlaams minister Demir bezoekt Lommel
Op maandag 7 september bracht Vlaams minister van Omgeving, Toerisme en Justitie 
Zuhal Demir een bezoek aan Lommel.

Het bezoek begon met een rondleiding en een demonstratie glasblazen in het Glazen Huis, 
waarna een werkvergadering volgde in Huis Aerts. Op de agenda stonden onder andere de 
renovatie van het Regionaal Toeristisch Bezoekerscentrum, de Noord-Zuidverbinding en 
Ecoduct N71.

Ook het onderzoek naar het gebruik van waterstof en geothermie kwam aan bod tijdens 
deze werkvergadering. Een eventuele samenwerking tussen de stad Lommel en Vlaanderen 
op het vlak van groene energie wordt verder onderzocht.

Lommel bouwt sportinfrastructuur aan Soeverein verder uit

In sportpark De Soeverein bundelt Lommel al heel wat sportmogelijkheden: tien voetbalterreinen, een skatepark, een atletiekpiste, 
een nieuw zwembad en een evenementencomplex met congrescentrum. Een rijke sportinfrastructuur die dit jaar nog verder 
uitgebreid zal worden. 

Aansluitend op de Soeverein beginnen we namelijk met de bouw van een nieuwe sporthal. Deze nieuwe 
sporthal zal voorzien zijn van een centraal basket- en volleybalterrein, drie dwarse volleybalterreinen, 
zes badmintonterreinen, drie oefenbasketbalvelden en een volwaardig zaalvoetbal- en handbalterrein.

De start van de werken is voorzien voor november 2020. Naar schatting zal vanaf juni 2021 de nieuwe 
hal gebruikt kunnen worden. 

Kristof Beckers, N-VA-bestuurslid, raad van bestuur en directiecomité AGB Sport & Recreatie

 Bestuurslid Eddy Wouters 
op het nieuwjaarsfeest.

 Hard aan het werk 
tijdens onze brunch.

Jong N-VA ontsnapt 
uit de escaperoom.

 Jong N-VA met Jan Jambon.

N-VA Lommel op de 
nieuwjaarsreceptie van 
de stad.

Schepen Karel Wieërs 
plant bomen.

N-VA 
Lommel 
in beeld

N-VA-schepen Karel Wieërs begeleidt Vlaams 
minister Zuhal Demir op bezoek in Lommel. 

De nieuwe sporthal zal naar schatting vanaf juni 2021 in gebruik worden genomen. 

Aansluitend op de Soeverein beginnen we namelijk met de bouw van een nieuwe sporthal. Deze nieuwe 
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7 uur ‘s morgens: “De morgenstond 
heeft goud in de mond”

Er is weinig 
tijd voor een 
ontbijt, want de 
laatste voorbe-
reidingen voor 
het schepen-

college moeten nog getroffen worden. Dirk, 
de huiskat, maakt zich nergens zorgen over.

8.30 uur: Interdienstelijk overleg
Op het interdienstelijk overleg (INOV) 

worden dossiers besproken die meestal al 
een heel traject hebben doorlopen, maar 
die over de diensten heen overleg nodig 
hebben om tot concrete conclusies te 
komen. Deze vergadering geeft een mooi 
beeld van wat er in de toekomst in Lommel 
te gebeuren staat. 

9.30 uur: Schepencollege 
Een agenda met een 45-tal punten waar-
over we moeten beslissen: van vergunnin-
gen voor evenementen tot goedkeuring van 
lastenboeken of toewijzingen, benoeming 
van nieuw personeel, moeilijke steden-

bouwkundige dossiers, oplossingen voor 
mobiliteitsproblemen en zo veel meer. De 
verstandhouding tussen de zeven schepe-
nen en burgemeester is uitstekend. Discus-
sies worden professioneel gevoerd en een 
onvertogen woord valt niet te bespeuren. 
Het gevoel van verantwoordelijkheid is 
voortdurend aanwezig. 

12 uur: Beleidscollege
Hangende dossiers vereisen beleidsbeslis-
singen om voortgang te kunnen boeken. 
De honger groeit, maar de diensten hebben 
gezorgd voor belegde broodjes.

De dag van Karel Karel Wieërs, schepen van Toerisme, 
Glazen Huis, Erfgoed, Stadswerken en 
Juridische Zaken

We volgen een dag in het leven van Lommels N-VA-schepen Karel Wieërs. En die dag bleek naar goede gewoonte stevig gevuld.

13.30 uur: Toerisme in het kantoor Dorp
Een tiental minuten te laat arriveer ik voor overleg met 
de recent aangeworven nieuwe algemeen directeur. Na 
bijna één jaar zonder leiding te zijn, is het een goede 
zaak dat Toerisme Lommel een nieuwe algemeen 
directeur heeft. Een behoorlijk zware taak valt stilaan 
van mijn schouders. De aangename sfeer bij Toerisme 
Lommel doet mij goed en uit zich ook in de bespreking. 15 uur: Stadswerken op de 

Maatheide
Ik ben ‘van de regen in de drop’ beland: 
de nieuwe algemeen directeur Toerisme 
verlaat als diensthoofd de stadswerken. 
Vandaar dat dringend de aanwerving 
van een nieuw diensthoofd stadswer-
ken op de agenda staat. 

16.30 uur: Overleg Erfgoed
Met de directeur Erfgoed is er tweewe-
kelijks overleg voor dringende zaken en/
of moeilijke beslissingen. De dossiers 
zijn steeds opmerkelijk goed in orde 
en mijn taak als bevoegde schepen 
wordt mij hier toch wel vrij gemakkelijk 
gemaakt.

17 - 19 uur: Spreekuur burgers
Lommelaars kaarten mij tal van kleine 
en grotere problemen aan. Het directe 
contact met de burger en het uitwerken 
van oplossingen geven een goed gevoel 
van zinvol beleid dicht bij de burger. 
Tussendoor heb ik nog even overleg 
over enkele dossiers met het hoofd 
van de juridische dienst. Voor mij als 
advocaat een beetje een aangename 
thuismatch. 

19 uur: Een snelle hap
Er is geen tijd meer om thuis 
even iets te eten: dan maar vlug 
met mijn collega-schepen naar 
de frituur. Misschien ongezond, 
maar toch wel lekker ... 

20 - 23 uur: Gemeenteraad
Er is opnieuw veel volk in de gemeenteraads-
zaal. Een goede zaak. Als lid van de nieuwe 
beleidsploeg heb ik een andere rol dan de zes 
voorgaande jaren in de oppositie. Met enige 
heimwee denk ik soms aan vroeger, waar ik 
met meer animo kon spreken. Maar elke rol 
heeft zijn invulling. 

23 uur: Nabespreking op café (in pre-coronatijd)
De adrenaline van een lange drukke dag is nog aanwezig. 
Stoom afl aten met collega-gemeenteraadsleden op café 
is een absolute noodzaak. Gelukkig zijn niet alle dagen 
even druk, maar het is hoe dan ook een boeiende job! Bij 
thuiskomst is Dirk onrustig. Alsof hij wil laten weten dat ik 
veel te laat thuis ben.
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Samen maken we Limburg groenerSamen maken we Limburg groenerSamen maken we Limburg groener

Hebt u een
goed idee en wiltu mee de handen uitde mouwen steken?
Mail dan naar meerbos@vlaanderen.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse 

Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuur-

verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.

• erkent Zuhal 220 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 427 hectare

natuurreservaat toegankelijker,

• redden we De Groene Delle, een gebied met veel biodiversiteit en een rolmodel voor de strijd 

tegen droogte,

• krijgt het Noord-Limburgse Bosland 110.000 euro financiële steun om zich te versterken,

• wordt het Nationaal Park Hoge Kempen twee keer zo groot en komen er drie nieuwe poorten 

bij, waaronder ‘t Eilandje in Neeroeteren en Thorpark in Genk.

122 
miljoen

euro budget

4.000 ha
effectief extra bos

tegen 2024

20.000 ha
extra natuur

onder natuurbeheer

In de provincie Limburg ...

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije 
jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.” 

“


