
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een stad van en voor mensen 

Beleidsnota 2019-2024 



Het Lommel van morgen. Een stad van en voor mensen. 

De nieuwe bestuursploeg kijkt vol enthousiasme uit naar de komende zes jaar. Met frisse ideeën en vol energie 

gaan we aan de slag om Lommel de komende jaren nog mooier en nog beter te maken. We bouwen verder aan 

een fantastische plek om te wonen, te werken, te ondernemen en te leven.  

‘Nieuw’ zal het codewoord zijn de komende jaren en dat biedt ons heel wat kansen. Maar nieuw alleen is niet 

voldoende. Naast een gezonde dosis ambitie, willen we ook de nodige bescheidenheid aan de dag leggen. We 

gaan hierbij op zoek naar een goede balans en nemen de volle verantwoordelijkheid voor de beslissingen voor 

de volgende bestuursperiode.  

We werken aan een stad van en voor mensen. Een stad van mensen die elke dag hun steentje bijdragen aan een 

warme gemeenschap en graag meebouwen aan een stad waar ze trots op kunnen zijn.  

Om dit te bereiken willen we de Lommelaars zoveel mogelijk met elkaar verbinden en laten samenwerken rond 

de volgende acht ambities: 

 

Lommel, een stad voor en door Lommelaren 

Inspraak en participatie liggen aan de basis van een goede besluitvorming. Door de inwoners vanaf het begin van 

het beleidsproces actief te betrekken, willen we komen tot gedragen beslissingen.  

Om maximaal ten dienste te staan van de Lommelaars gingen we terug naar de basis. Samen met de 

stadsmedewerkers zijn we gestart met een kerntakendebat. De hamvraag was daarbij: wat moeten, wat willen 

en wat kunnen we doen om de Lommelaars zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

Dit debat is fundamenteel om te komen tot een burgervriendelijke dienstverlening. We bekijken nu verder hoe 

we maatwerk kunnen leveren, wat de meerwaarde is van een uitgebreidere baliewerking en welke diensten we 

extra kunnen aanbieden via een digitaal loket dat 24/7 beschikbaar is. 

Kortom: We streven naar de best mogelijke dienstverlening voor elke Lommelaar. 

 

Lommel, een stad in beweging 

Stilstaan is achteruit gaan en daarom zetten we de stad in beweging. Wat mobiliteit betreft houden we zoveel 

mogelijk rekening met voetgangers en fietsers. Zo brengen we niet alleen het verkeer, maar ook onze inwoners 

in beweging.  

Lommel kan een echte fietsstad worden. Daarom investeren we in extra infrastructuur. We waarderen de zachte 

fietsverbindingen tussen de buurten op en voorzien een overdekte fietsenstalling in het centrum. 

Het centrum zelf maken we autoluw door een knip in de Lepelstraat, waardoor de fietser en wandelaar weer 

koning worden in ons dorp. Om de nodige verplaatsingen met de wagen vlotter en aangenamer te maken, 

werken we aan een veilige stadslaan in een globaal mobiliteitsplan en maken we parkeren rond het centrum 

goedkoper en eenvoudiger. 

Om de kwaliteit van onze leefruimte te bewaken, ontwikkelen we een duidelijke visie inzake strategische 

verdichting en zetten we in op een toegankelijk en leeftijdsvriendelijk openbaar domein. We zorgen dat Lommel 

op een gezonde manier kan verder groeien en dat wonen in Lommel aangenaam blijft, ook voor onze kinderen. 

  



Lommel, stad van beleving 

Lommelaars zijn graag onder de mensen en voortdurend op zoek naar beleving. Sfeer maken we zelf, maar voor 

nog meer beleving in onze stad, blijven we inzetten op een uitgebreid vrijetijdsaanbod dat voor iedereen 

toegankelijk is. Een levendige stadskern en leefbare buurten zijn hierbij de doelstelling. 

In elke buurt streven we naar een aangenaam ontmoetingscentrum, waar mogelijk uitgebreid met een park, een 

sportveldje of een speeltuin. In de stadskern zoeken we naar een geschikte locatie voor een stadsfeestzaal: een 

polyvalente ontmoetingsruimte voor jong en oud, waar altijd iets te beleven valt.  

Om de buurten te versterken, maken we een ‘Ronde van Lommel’ om de noden en de behoeften van elke buurt 

in kaart te brengen. We stellen een buurtbudget ter beschikking en beslissen samen met de buurtbewoners hoe 

we de buurten nog aangenamer kunnen maken. 

Verenigingen en vrijwilligers zorgen voor een enorme dynamiek in onze stad. Daarom investeren we in een 

vrijwilligersloket om maximaal in te spelen op hun vragen. Geen verplichte tegenprestatie meer in ruil voor 

subsidies. Vrijwilligers leveren het hele jaar door al sterke prestaties ten voordele van onze gemeenschap. 

Verder willen we creatief omgaan met kunst, cultuur en sport. Naast de uitbreiding van CC De Adelberg bieden 

we kansen aan cultuur buiten de schouwburg en in openlucht. We voeren een ‘sport voor iedereen’-beleid, 

aangepast aan de behoeften van de burgers en verenigingen en denken daarbij bijzonder aan onze G-sporters. 

 

Lommel, een stad op mensenmaat 

Iedereen komt op verschillende momenten in zijn leven voor uitdagingen te staan. Iedereen gaat hier op zijn of 

haar eigen manier mee om. Als stad willen we graag een partner zijn en hulp bieden bij al deze uitdagingen.  

Jonge gezinnen zoeken vaak naar een goede balans tussen werk en privé. We ondersteunen  hen hierbij door in 

te zetten op een goed ingevulde en betaalbare voor- en naschoolse kinderopvang. Verder bouwen we mee aan 

een uitgebreider vakantieaanbod en we zorgen voor een fysieke locatie en een goede invulling van het ‘Huis van 

het kind’. 

Om jongeren een veilige plaats te bieden om zich te ontwikkelen, waarderen we de jeugdlokalen op. We voorzien 

een duurzaamheidsbudget om hun infrastructuur groener en duurzamer te maken. 

In het kader van het flankerend onderwijs gaan we voor veilige schoolomgevingen in de vorm van schoolstraten. 

Daarnaast bieden we een digitaal aanmeldingsplatform voor alle Lommelse lagere scholen. Zo krijgt elk kind een 

gelijke kans op een plaats in de school van zijn of haar voorkeur. 

Senioren en zorgbehoevenden bieden we de mogelijkheid om zo lang mogelijk comfortabel in hun vertrouwde 

omgeving te blijven wonen. Woonzorgcentra die openstaan voor de buurt spelen hierin een belangrijke rol. Om 

de oude dag voor elke senior zo betaalbaar mogelijk te houden, kan elke senior rekenen op een gelijkwaardige 

financiële ondersteuning. 

We blijven oog hebben voor Lommelaren die het, om welke reden dan ook, wat moeilijker hebben. In de strijd 

tegen armoede geven we prioriteit aan betaalbaar wonen. Gelijke kansen en armoede zijn daarom een specifieke 

bevoegdheid van één van onze schepenen. 

 

  



Lommel, een stad in verbinding met de (wijde) omgeving 

Lommel bevindt zich in een groene omgeving en daar zijn we terecht trots op. We koesteren die groene ruimte 

en vinden het de allerhoogste tijd om dat groene karakter, waar we als Lommelaars zo trots op zijn, door te 

trekken tot in het hart van onze stad. Ons centrum heeft dringend nood aan zuurstof. We maken van ons centrum 

terug een groene parel en zetten hiervoor maximaal in op leef-kwaliteit. We laten de stad verder groeien op 

mensenmaat: kwaliteit heeft voorrang op kwantiteit. 

Daarnaast blijven we investeren in hernieuwbare energie. We focussen hierbij op mogelijkheden om de 

Lommelaars hierin mee te laten participeren. 

Lommel mag gezien worden. We zijn een trekpleister voor toeristen uit het binnen- en buitenland. Ook deze 

troef spelen we maximaal uit en verdient onze ondersteuning. Ruimte voor jeugdkampen, Bosland en sport-

toerisme krijgen hierbij extra aandacht. 

 

Lommel, een motor van welvaart in de regio 

Bescheidenheid siert de Lommelaar, maar op vlak van ondernemen mogen we best ambitieus zijn. Een goede 

verstandhouding met betrokken ondernemers is een sterke basis voor een gunstig ondernemersklimaat. 

Met het Kernkompas, de horeca en de middenstand versterken we het centrum als belevingsplek, waar ook onze 

jongeren voldoende uitdagingen vinden. 

Voor het Kristalpark mikken we op hoogwaardige bedrijven om ons industriepark ook internationaal op de kaart 

te zetten. Om de aantrekkelijkheid van het Kristalpark nog te verhogen, zetten we de deur open voor alle 

mogelijke versterkende faciliteiten en voor een comfortabele vrachtwagenparking. Verder nemen we een 

coördinerende rol op voor een consortiumbewaking voor het volledige bedrijvenpark.  

 

Lommel, een financieel gezonde stad 

Op het vlak van financiën komen er heel wat uitdagingen op ons af. Het is belangrijk om ons hier goed tegen te 

wapenen. Gezonde stadsfinanciën geven immers zuurstof aan een stad. We willen de Lommelaar hierover eerlijk 

en transparant informeren en gaan uit van het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten kunnen 

dragen. 

 

Lommel, een stad waar je veilig bent 

Een veilige buurt is een buurt waar mensen elkaar kennen. Een goede buurtwerking zorgt voor sociale controle 

en speelt een belangrijke rol in preventief beleid.  

Als bestuursploeg zetten we in op een integraal veiligheidsbeleid.  

Om onze krachten te bundelen en om ons verder te specialiseren op vlak van veiligheid, bekijken we de 

mogelijkheid van een gezonde fusie met de omliggende politiezones.  

Naast voldoende blauw op straat bieden onze stadswachten en netwerkers, buurtinformatienetwerken, een 

goed uitgebouwd GAS-beleid en de inzet van slimme camera’s extra mogelijkheden in de strijd tegen kleine en 

grote criminaliteit. Deze initiatieven kunnen op onze steun blijven rekenen. 

De Hulpverleningszone Noord-Limburg blijft voor Lommel een belangrijke en nabije partner binnen onze 

integrale veiligheid. De dringende geneeskundige hulp (ambulancedienst) beschouwen we als een absolute 

kerntaak van een openbaar bestuur en zullen we onder geen beding laten privatiseren. 



De nieuwe bestuursploeg investeert in mensen en diensten. Samen met onze medewerkers zetten we in op een 

goed gestructureerde en klantvriendelijke dienstverlening. We bieden onze medewerkers voldoende opleidings- 

en doorgroeimogelijkheden. Door hen vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven en hen te laten werken in 

een aangename werkomgeving, laten we ieders capaciteiten zo goed mogelijk tot hun recht komen.  

Met een krachtdadig beleid, met een nauwgezette visie zetten we in op een duurzame samenleving. 

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen bieden ons handvaten om structureel in te zetten op 

duurzaamheid. Ze vormen een leidraad voor ons beleid en dus ook binnen deze nota. 

Tot slot willen we jullie graag bedanken voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen en we reiken elke Lommelaar 

graag de hand om mee te werken aan de toekomst van onze stad.  

 

 

 

Uw Burgemeester, Bob Nijs 
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Totstandkoming beleidsnota 

Als nieuw stadsbestuur vinden we het belangrijk om open en transparant te communiceren, daarom geven we 

graag inzicht in de manier waarop de beleidsnota tot stand kwam. 

Belangrijk: wat is een beleidsnota? Het is een politiek document waarbij een nieuw stadsbestuur aangeeft welk 

richting ze met het beleid uit wilt. De beleidsnota wordt later gefaseerd uitgevoerd in een meerjarenplan. 

Partijprogramma’s 

Gemaakte beloftes moeten nagekomen worden, want dat is de basis waarop de burger zijn stem heeft 

uitgebracht. Daarom zijn we vertrokken vanuit de verkiezingsprogramma’s van CD&V en N-VA. We hebben beide 

programma’s met elkaar vergeleken en herwerkt tot een gezamenlijk programma. 

Interne omgevingsanalyse 

Gemotiveerde medewerkers zijn de basis van een sterke organisatie en de medewerkers hebben een goed inzicht 

in de werking van de stad. Daarom vonden we het belangrijk om de suggesties die de medewerkers aangaven in 

de interne omgevingsanalyse, die werd opgemaakt in het kader van de beheers- en beleidscyclus (BBC), af te 

toetsen aan onze visie en zo mogelijk toe te voegen aan de nota. 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

Samenwerken is elkaar versterken. Een goede stad werkt nauw samen met de hogere overheden. Vanuit de 

Verenigde Naties werden 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (in het Engels: Sustainable development 

goals, of kortweg SDG’s) opgesteld. De bedoeling van deze doelstellingen is om tegen 2030 over heel de wereld 

een duurzamer beleid te voeren. Deze SDG’s worden door heel wat overheden opgepikt en als basis voor het 

beleid gebruikt. De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) vertaalde de SDG’s naar het lokale 

niveau in de uitgave ‘Lokale schouders voor mondiale uitdagingen’.De lokale besturen staan het dichtst bij de 

bevolking, waardoor de voeling en impact groot is. Ze spelen daarom een sleutelrol in de uitwerking van de 

SDG’s. Als stadsbestuur willen we op het vlak van de SDG’s een pionier zijn. De voorstellen uit de nota van de 

VVSG bekeken we daarom door een Lommelse bril en waar mogelijk namen we ze op in de beleidsnota. Dit maakt 

het gemakkelijker om samen te werken met hogere overheden, wat niet alleen inspirerend werkt maar ook extra 

middelen met zich mee kan brengen. 

Achteraan deze beleidsnota staan de SDG’s in een bijlage uitgelegd. 

Meerjarenplan 2013-2018 

Naast een gezonde ambitie, willen we ook de nodige bescheidenheid aan de dag leggen. Onder het mom 

‘behouden wat goed is en veranderen wat beter kan’ hebben we deze beleidsnota afgetoetst met het 

meerjarenplan 2013-2018. 

Inspraak 

In een democratie is inspraak de basis van een sterk beleid, daarin willen we ons onderscheiden. 

Deze inspraak geldt in eerste instantie voor de verschillende stedelijke dinsten. Zij mochten vrijuit hun mening 

geven en werkten mooie voorstellen en suggesties uit om de nota nog beter te maken. Bij deze willen we hen 

graag nogmaals bedanken voor hun professionele en constructieve houding.  

Ongewoner is de houding die we met deze beleidsnota aannemen ten opzichte van de gemeenteraad. We vragen 

hen niet louter een goedkeuring van de nota die we als bestuur ontwikkelden, maar vragen hen ook om op een 

positieve en constructieve manier toevoegingen te doen om samen met ons het beleid extra kracht bij te zetten. 

Daarnaast hopen we dat ze samen met ons ook waken over de goede uitvoering hiervan. 
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1. Lommel, een stad voor en door Lommelaren 

 

1.1 Inspraak en participatie 

Participatie is bijzonder belangrijk in een gemeenschap. Hiertoe integreren we dialoog en inspraak  diep in ons 

beleid. Binnen een actieplan om inwoners actief te betrekken bij het beleid, rollen we acties uit zoals 

ontmoetingsmomenten in de buurten. Door te luisteren alvorens te beslissen worden inwoners actief en snel 

betrokken bij het beleidsproces. 

 

De betrokkenheid bij beleidsbeslissingen wordt verhoogd door de gemeenteraad dichter bij de burger te 

brengen. In dat kader wordt onderzocht om de gemeenteraden tegen een aanvaardbare kostprijs te streamen 

of om de burger op een attractieve manier inzicht te geven in de gemeenteraad. De agenda’s en verslagen 

worden kenbaar gemaakt via de stedelijke website. 

 

Binnen de beleidsparticipatie voor lokale besturen wordt een inspraakreglement, een reglement voor 

volksraadpleging en adviesraden binnen de wettelijke termijnen (opnieuw) samengesteld. Daarnaast wordt de 

rol van deze adviesraden herzien. Doel is om deskundigheid maximaal te integreren in de beleidsvoorbereiding 

en de belangen van de werkvelden te behartigen. Binnen het lokaal participatiebeleid krijgen specifieke groepen 

zoals kansarmen, personen met een beperking personen, personen met een andere etnisch-culturele 

achtergrond, en LGBTQ+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer) extra aandacht. 

 

1.2 Dienstverlening 

De dienstverlening wordt gebaseerd op de 7 B’s van de toegankelijkheidsscan: bekendheid, bereikbaarheid, 

betrouwbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, begrijpbaarheid en bruikbaarheid. 

 

1.2.1 Klant- en oplossingsgerichte dienstverlening 

De dienstverlening wordt georganiseerd vanuit een klantenperspectief en met kwaliteitsverbetering voor ogen.  

De vragen van de Lommelaar staan steeds centraal. De kwaliteitsverbetering start bij een positief onthaal door 

de stedelijke diensten, die toegankelijk en vlot bereikbaar zijn en instaan voor een discrete dienstverlening. De 

diensten werken klant- en oplossingsgericht en handelen efficiënt. Een correcte en redelijke reactietijd en een 

gerichte opvolging , zowel online als offline, worden verweven in deze doelstelling. Belangrijk hierbij is ook het 

verhogen van de toegankelijkheid van de dienstverlening buiten de reguliere werkuren van de burger. Waar 

haalbaar en wenselijk brengen we de stedelijke dienstverlening naar de buurten. 

 

Met een maximale tevredenheid van de Lommelaren over de stedelijke dienstverlening als doel kunnen inwoners 

met vragen of opmerkingen terecht bij een meldpunt. Een feedbackreglement vermeldt duidelijk de procedure 

en wordt kenbaar gemaakt via de stedelijke website. Feedback wordt maximaal gebruikt om de dienstverlening 

te verbeteren. 
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We willen administratieve lasten verminderen door een vlottere overdracht van gegevens tussen de diensten. 

Belangrijk aandachtspunt is het streven naar een transparant en duidelijk beleid inzake omgevingsvergunningen 

waardoor de afhandeling van de adviesverlening en het vergunningenbeleid vereenvoudigd en versneld wordt.  

 

 

 

 

Burgervriendelijk onthaal met korte 
reactietijd 
 

 

1.2.2 Moderne dienstverlening 

Lommel wil een moderne stad zijn, waarbij de dienstverlening via verschillende hedendaagse kanalen wordt 

georganiseerd.  

De mogelijkheden voor directe dienstverlening aan de balies wordt onderzocht. Naast de fysieke dienstverlening 

wordt sterk ingezet op digitalisering. De stedelijke websites willen tegemoet komen aan de noden van vandaag 

en als aanvulling kan een stadsapp als extra kanaal vlot en dynamisch op de vragen van inwoners en bezoekers  

inspelen. Een digitaal loket stelt diensten 24/24 en 7/7 ter beschikking.  

 

 

 

 

Directe dienstverlening aan de balies 

 

1.2.3 Moderne communicatie 

Heldere en eenvoudige communicatie met de bevolking is een fundament van de stedelijke dienstverlening. Er 

wordt inclusief gecommuniceerd: in verstaanbare taal en toegankelijk voor iedereen.  

Het stadsmagazine wordt vernieuwd en opgefrist. De website www.lommel.be speelt eveneens een o.a. cruciale 

rol in het informeren van de Lommelaar. Zoveel mogelijk informatie zal online worden verstrekt en aangeboden 

op maat van de doelgroep. Voorbeelden hiervan zijn de doelgerichte digitale nieuwsbrieven en Be-Alert.  

De sociale media worden ingezet om snel accurate en directe informatie aan te reiken aan de inwoners. Het 

stadsbestuur is bijgevolg actief op o.a. Facebook en Instagram. 

 

1.2.4 Moderne organisatie  

De samenleving verandert aan een snel tempo. De ambitie is dan ook om een moderne organisatie te zijn, die 

vlot kan inspelen op de behoeften van onze bevolking.  

Vanuit de doelstelling om de klant centraal te stellen, evolueren we naar een moderne en flexibele organisatie. 

Beleid en leidinggevende ambtenaren voeren aan de start van de legislatuur een inhoudelijk kerntakendebat: 

wat moeten we als lokale overheid doen, wat willen we doen en, niet onbelangrijk, wat kunnen we realiseren 

binnen de financiële marges die er zijn. Dit krijgt een vertaling in een aangepaste beleidsstructuur.  

Daarnaast willen we een zelflerende organisatie zijn die zijn werking continu probeert te verbeteren: 

subsidiereglementen, aanvraagprocedures, uitleenprocedures, regelgeving of werkmethodieken worden 

afgetoetst aan hun toegevoegde waarde.  

http://www.lommel.be/
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Een gezonde bedrijfscultuur wordt een belangrijk aandachtspunt. Binnen het personeelsbeleid streven we naar 

dynamische en gemotiveerde medewerkers op de werkvloer. De juiste competenties, en de bijhorende 

competentieprofielen, zijn cruciaal voor het functioneren van de medewerkers. Dankzij de inzet van bekwame 

en gekwalificeerde medewerkers kan het inschakelen van externe dienstverleners en bijgevolg extra kosten 

beperkt worden. Een stevig beleid inzake human resources wordt uitgerold, dit vanaf de vacantverklaring van 

vacatures tot einde loopbaan.  

We besteden extra aandacht aan het  welzijn en de gezondheid van alle medewerkers. ‘Lommel Fit’ is een 

gevarieerd programma van eenvoudige en efficiënte acties om de fysieke en mentale gezondheid van de 

medewerkers te verbeteren. Op lange termijn zal deze preventie resulteren in een duurzame inzetbaarheid op 

de werkvloer. 

 

 

 

Kerntakendebat met de administratie 
Ontwikkelen tot zelflerende organisatie  
Promoten van gezondheid op de werkvloer 

 

 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

“Lommel, een stad voor en door Lommelaren” speelt in op volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: 

 

 

   
 

  

 
 

 

     

 

 

     

 

  



14 
 

2. Lommel, een stad in beweging 

 

2.1 Mobiliteit 

Lommel moet een leefbare en bereikbare stad zijn. 

Een vlotte verkeerscirculatie over het hele grondgebied, niet enkel in het centrum, is een belangrijk streefdoel. 

Om de leefbaarheid te garanderen wordt een plan van aanpak uitgewerkt voor een vlotte doorstroming op de 

uitvalswegen; dit zowel naar de buurten als tot in het centrum. Het doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt 

maximaal om het centrum geleid. 

Hierbij wordt  het STOP-principe gehanteerd: we geven voorrang aan  voetgangers en fietsers, daarna aan het 

openbaar vervoer en als laatste komt het personenvervoer, de auto en motor, aan bod. Dit in het kader van de 

verduurzaming van de mobiliteit. 

 

2.1.1 Voetgangers en fietsers 

De zwakke weggebruikers krijgen de hoogste prioriteit: de stappers en trappers. Lommel wil zich profileren als 

een echte fiets- en voetgangersstad, die iedereen stimuleert om zo veel mogelijk verplaatsingen te voet of met 

de fiets te doen. 

Daartoe wordt maximaal geïnvesteerd in (bijkomende) veilige fiets- en voetgangersverbindingen, met duidelijke 

route-aanduidingen en met oog voor innovatieve manieren om de veiligheid te verhogen. 

De aanleg van fietsstraten en het inzetten op trage wegen worden deze legislatuur aandachtspunten. 

Centrumstraten en verbindingswegen tussen de buurten en van de buurten naar het centrum krijgen zo veel 

mogelijk voet- en fietspaden, waar mogelijk voorzien van een groene afscheiding tussen weg en fietspad. Zeker 

in schoolomgevingen moet het verkeer autoluw worden en wordt gewerkt aan zachte verkeersstromen van en 

naar de scholen.  

Om het fietsen te stimuleren komt er een bewaakte fietsenstalling in het centrum en worden huurfietsen 

voorzien aan het station en zo mogelijk ook in het centrum en op het industrieterrein(en). 

De ondernemers ondersteunen we door de bereikbaarheid voor de fietser en de voetganger van zowel de Singel 

als het kernwinkelgebied te verbeteren. In het mobiliteitsplan besteden we de nodige aandacht aan het veilig en 

vlot bereikbaar maken van het centrum en de singel, zoals bijvoorbeeld de knip in de Lepelstraat. 

Om het goede voorbeeld te geven stimuleren we de stadsmedewerkers om gebruik te maken van elektrische 

fietsen voor dienstverplaatsingen. 

 

 

 

Betere fietsverbindingen naar de buurten 
 
Bewaakte fietsenstalling in het centrum 
 
Huurfietsen in het centrum, station en op 
het industrieterrein 
 

 

  



15 
 

2.1.2 Verbinding tussen buurten 

Om het centrum te ontlasten worden de buurten beter met elkaar verbonden. Hiervoor wordt onder meer 

onderzocht hoe we de historische verbindingswegen tussen de buurten en het centrum (Barrier – Lutlommel, 

Kerkhoven – Kattenbos, Balendijk – Stevensvennen) beter kunnen laten aansluiten op elkaar. 

 

2.1.3 Stadslaan 

De verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling rondom ons centrum is een groot aandachtspunt, de zogenaamde 

stadslaan is hierin een belangrijke schakel. Hierbij gaat de aandacht zowel uit naar de veiligheid en het 

gebruiksgemak van de voetgangers en fietsers, als naar de impact op de omwonenden. 

Een duidelijke en regelmatige communicatie omtrent de realisatie van de stadslaan is van groot belang, de burger 

dient hierbij betrokken te worden en maximaal ingelicht te worden, het is een project dat elke Lommelaar ten 

goede komt. 

 

2.1.4 Bevorderen autoluw centrum 

Om het centrum autoluw te maken en doorgaand verkeer te ontmoedigen, krijgt de Lepelstraat een knip ter 

hoogte van het Dorp. Tussen het Dorp en de Koningsstraat is er in de Lepelstraat enkel bestemmingsverkeer 

mogelijk en zo wordt dit stuk Lepelstraat na de herinrichting een volwaardig onderdeel van het centrum.  

Het Dorp ter hoogte van de Molsekiezel en de Gasstraat wordt ingericht als een verkeersvrij plein. Het centrum 

blijft weliswaar bereikbaar, er wordt voorzien in voldoende en goed aangeduide randparkings, zodat elke 

inwoner en bezoeker zich welkom voelt in het centrum. 

Een autoluw centrum heeft een hoge verblijfskwaliteit en zorgt ervoor dat ons centrum een nog aangenamere 

plek zal zijn. Dit heeft eveneens een positief effect op het autovrij maken van het centrum tijdens grote 

evenementen. 

 

 

 

 

Knip in de Lepelstraat 
 

 

2.1.5 Parkeren 

Een bijsturing van het parkeerbeleid dringt zich op, met duidelijke informatie en gepaste ondersteuning voor 

zowel de inwoners van Lommel, de bezoekers van buiten Lommel als  de Lommelse ondernemers.  

Parkeren wordt goedkoper en eenvoudiger. Zowel aan de rand van het centrum als in de winkelstraten wordt de 

termijn van gratis parkeren verlengd. Hierbij blijft een onderscheid behouden tussen rand en winkelstraten.  

Afhankelijk van de resultaten van het parkeerbehoeftenonderzoek, zal de eventuele nood aan bijkomende 

parkeergelegenheid worden voorzien. 

Om het vrachtverkeer vlotter en comfortabeler te laten verlopen, wordt een vrachtwagenparking voorzien aan 

de industrieterreinen Maatheide en/of Kristalpark. 

Investeren in meer elektrische laadpalen op het openbaar domein moet elektrisch rijden stimuleren. 
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Goedkoper en eenvoudiger parkeren 
 
Meer elektrische laadpalen op het 
openbaar domein 
 

 

 

2.1.6 Bereikbare stad 

Bovenlokale verbindingen en openbaar vervoer worden georganiseerd binnen de Vervoersregio Limburg in 

samenspraak met o.a. De Lijn en de NMBS. In deze vervoersregio zoeken we partners om: 

- een betere woon-werkverbinding tussen industrieterrein, centrum en station te voorzien; 

- de toepassing van de basismobiliteit in Lommel te verbeteren; 

- een definitieve doorbraak in de Noord-Zuidverbinding (N74) te bekomen; cfr. participatie in NZL, 

actorenoverleg; 

- een betere verbinding Overpelt-Mol (N71) af te dwingen; 

- een vlotte verbinding richting Nederland (N69) te bewerkstelligen; 

- de IJzeren Rijn te realiseren; 

- fietssnelwegen aan te leggen (langs de bestaande spoorwegbedding, via andere trajecten, …). 

In overleg met de Minder Mobielen Centrale onderzoeken we hoe we hun werking, complementair aan de 

andere vervoersmiddelen, structureel kunnen ondersteunen. 

 

 

 

 

Aanleg fietssnelwegen 
 
Betere woon-werkverbinding tussen 
industrieterrein, centrum en station 
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2.2 Stadsontwikkeling  

Lommel moet groeien ‘op mensenmaat’. We wensen zowel in de stadskern als in de gehuchten zorgvuldig om te 

gaan met de bestaande ruimte, deze efficiënt te gebruiken in het heden en waar nodig de bestaande ruimte 

bewaren voor opportuniteiten in de toekomst. Daartoe werken we een visie uit rond zuinig en duurzaam 

ruimtegebruik. 

 

In het kader van duurzaam ruimtegebruik ontwikkelen we een langetermijnvisie  in een ‘Beleidsplan Ruimte 

Lommel’. De Bouwmeester Scan (Team Vlaamse Bouwmeester) is een nieuwe tool die  een grote hoeveelheid 

data en expertise moet opleveren om tot een visie te komen inzake strategische verdichtingszones enerzijds en 

behoud en versterken van de open ruimte anderzijds. 

 

2.2.1 Wonen en werken 

Ook in onze woon- en werkomgeving kiezen we resoluut voor levenskwaliteit. Op vlak van ruimtelijke ordening 

wordt daarom gestreefd naar kwaliteit van zowel de bebouwde als de onbebouwde omgeving, gebaseerd op de 

duurzaamheidsdoelstellingen. Zowel op macro- ( stedenbouwkundig) als micro- (project) niveau zetten we in op 

kwaliteit inzake gebruik, beleving en beeldwaarde waarbij het bewaren en versterken van het groene karakter 

van de leefomgeving voorop staat. Hierbij wordt ook rekening gehouden met functionele trage 

verbindingstrajecten. Het groene DNA van onze stad brengen we tot uiting in onze kernen, om zo mee de 

beleving en leefbaarheid in de kernen te vergroten. 

 

We opteren resoluut voor kwalitatieve open ruimte: parken, pleinen en woonstraten op maat van kinderen, 

senioren, bewoners en passanten. Wonen moet nog aangenamer worden en daarom gaat de kwaliteit van het 

gebouwde boven de kwantiteit.  

 

Ook de nabijheid en bereikbaarheid van tewerkstelling, woonondersteunende, zorg-, onderwijs-, en recreatieve 

voorzieningen, bepalen mee de woonlocatie. Verweving is met andere woorden cruciaal. Daarnaast dient er 

gewaakt te worden over het evenwicht tussen het bebouwde en niet-bebouwde met aandacht te hebben voor 

een kwalitatieve, groene invulling van de ruimte rond de bebouwing. 

 

We zetten in op visievorming en reflectie omtrent maatschappelijke uitdagingen ( verdichting, klimaat, 

vergrijzing, duurzame verplaatsingen, betonstop, ontharding, … ) om zo een gepast antwoord te kunnen bieden 

op deze problematieken. 

 

Het vergunningenbeleid neemt de taak op zich om concrete initiatieven van ondernemers en bewoners mee te 

begeleiden. Een goede dienstverlening staat voorop. Ook moet de realisatiegraad versneld worden. De 

stedenbouwkundige verordening, de opmaak van de rooilijnplannen en de nieuwe samenstelling van de 

adviescommissies zullen hieraan een bijdrage leveren.  

 

We voorzien een diversiteit aan woonvormen in elke buurt geschikt voor alle gezinssamenstellingen en 

doelgroepen en werken aan een visie rond kamerwonen, woningsplitsing, co-housing en ruimtes voor 

gemeenschappelijke voorzieningen. Ook aangepaste eigendomsstructuren zoals erfpacht worden onderzocht, 

evenals mogelijke oplossingen voor alleenstaanden of eenoudergezinnen. In het kader van buurtgerichte zorg 

analyseren we woonvormen voor personen met een zorgbehoefte, in afstemming met buurtgerichte zorg.  
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De dienstverlening van het woonloket om Lommelaars te informeren over milieuvriendelijk, duurzaam, 

kwalitatief en toegankelijk (ver)bouwen wordt verder uitgewerkt. 

We handhaven het beleid voor woonkwaliteit tegen leegstand en pakken speculatie met handelspanden aan. 

Daarbij vertrekken we vanuit een stimulerend beleid, we bekijken ook andere maatregelen als nodig. 

Ook in het woonbeleid trekken we de kaart van expertisedeling binnen de intergemeentelijke samenwerking met 

Hechtel-Eksel. 

 

 

 

 

Aangenaam wonen in een kwalitatieve 
open ruimte 
 

 

 

2.2.2 Openbare infrastructuur 

De openbare infrastructuur staat ten dienste van de Lommelaren. Lommel moet een stad worden zonder 

obstakels op straat, met toegankelijke en brede voetpaden en met voldoende bushaltes en openbare toiletten. 

We verkiezen een toegankelijke, openbare, leeftijdsvriendelijke en open ruimte die aanzet tot ontmoeting en 

beweging ter promotie van een gezonde levensstijl (pleintjes, zitbanken, speelterreinen, trage wegen). 

Hiermee leggen we de basis voor een gezellige en warme stad, met dito centrum en buurten, voorzien van groen. 

Om het comfort in het centrum nog te verhogen wordt geïnvesteerd in slimme straatverlichting, een sterk wifi-

netwerk en een degelijke muziekinstallatie. 

Ruimtegebruik moet multifunctioneel en meervoudig zijn: efficiënt gebruik van publieke gebouwen en pleintjes. 

Zoals bijvoorbeeld een goede herbestemming van de kerken.  

 

 

 

 

 

Een toegankelijke openbare, 
leeftijdsvriendelijke en open ruimte 
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Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

“Lommel, een stad in beweging” speelt in op volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: 
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3. Lommel, stad van beleving 

 

Lommel is gekend als stad van beleving. We wensen de kwaliteit van leven en beleven te garanderen, met 

aandacht voor iedereen. 

Het uitgebreide vrijetijdsaanbod van de stad moet toegankelijk zijn voor alle inwoners, waarbij mogelijke 

drempels tot een minimum worden herleid of weggewerkt.  

Naast organiseren worden ook faciliteren en ondersteunen belangrijke aandachtspunten. Leefbare buurten en 

een levende stadskern zijn belangrijke beleidsdoelstellingen. 

 

3.1 Een levendige buurt in een mooie omgeving 

 

3.1.1 Infrastructuur 

De beleving in de buurten is een prioriteit om de levenskwaliteit te optimaliseren en een goede infrastructuur is 

daarvoor belangrijk. Tijdens een ‘Ronde van Lommel’ bezoeken we elke buurt om de noden en behoeften in 

kaart te brengen, met de focus op een grondige en structurele aanpak van de infrastructuur. 

We streven naar een aangenaam ontmoetingscentrum in elke buurt door bestaande infrastructuur te renoveren 

waar nodig en waar mogelijk uit te breiden met een park, sportveld of speeltuin. Over het hele grondgebied 

wordt een pleinenplan opgesteld in samenspraak met de bewoners: speelpleintjes en dorpspleintjes worden 

heraangelegd. 

Daarnaast wordt de centrumfunctie versterkt door de realisatie van een stadsfeestzaal: een polyvalente 

infrastructuur met een centrale ligging, waarbij toegankelijkheid en betaalbaarheid aan de basis liggen van de 

uitbating. De stadsfeestzaal moet nieuwe impulsen geven aan initiatieven van verenigingen, jongeren en bij 

uitbreiding particulieren. Het aanbod van de stedelijke speeltuin wordt uitgebreid en aantrekkelijker gemaakt. 

 

 

 

De Ronde van Lommel 
 
Het pleinenplan 
 
Een nieuwe stadsfeestzaal 
 

 

3.1.2 Buurtwerking 

Een actieve buurtwerking is meer dan infrastructuur alleen. ‘Buurten’ is een typisch Lommels woord en is tevens 

een werkwoord. Werkbare jeugdinfrastructuur, belevings- en sportevenementen, buurtgerichte zorg en 

opwaardering van lokale kermissen bieden een meerwaarde voor een buurt. We willen het sociaal weefsel in de 

buurten versterken met en voor de buurtbewoners en betrekken hierbij zowel de verenigingen als de niet 

georganiseerde buurtbewoners. 
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Om buurtwerking te stimuleren wordt een buurtbudget ter beschikking gesteld. Een stedelijke dienst wordt 

bevoegd voor de administratieve ondersteuning en fungeert als contactpunt waardoor de buurt zich maximaal 

kan toeleggen op de uitwerking van de ideeën. Door blijvend in te zetten op buurtfeesten moet de sociale cohesie 

in de buurten verhogen. De Buurtscan brengt de capaciteiten en sterktes van buurten in kaart en wordt bijgevolg 

een belangrijke tool bij alle beslissingen. 

Buurtinformatienetwerken (BIN’s) die nauw samenwerking met de wijkagenten, de dienst samenleving en de 

(jeugd)netwerkers kunnen het veiligheidsgevoel verhogen. Daarnaast beschrijft een beleidsplan de aanpak van 

overlast (sluikstorten, geluidshinder, geurhinder). 

 

 

 

Werken met een buurtbudget 
 
Besluitvorming op basis van de Buurtscan 
 

 

 

3.2 Verenigingen en vrijwilligers 

3.2.1 Vrijwilligersbeleid 

Volgens het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vrijwilligt 1 op 8 Vlamingen. Ook Lommel heeft veel vrijwilligers, 

die zich met veel engagement inzetten voor de samenleving. Zij creëren een dynamiek en vormen een belangrijk 

fundament van een kwalitatieve gemeenschapsvorming. 

Daarom willen we een ondersteunend vrijwilligersbeleid uitbouwen door middel van een optimaal functionerend 

vrijwilligersloket. Een optimale begeleiding bij administratieve verplichtingen en het koppelen van potentiële 

vrijwilligers aan organisaties of activiteiten worden de taken van dit loket. In samenwerking met stedelijke 

diensten worden bovendien opleidingen en infoavonden georganiseerd, o.a. rond wetswijzigingen in de vzw-

wetgeving. 

 

 

3.2.2 Ondersteuning verenigingen 

Het beleid heeft aandacht voor een gedegen financiële ondersteuning voor het verenigingsleven op maat van de 

specifieke sectoren. Het subsidiereglement vrije tijd wordt hervormd naar 4 sectorspecifieke reglementen: 

cultuur, jeugd, sport en evenementen. Hierdoor worden betere garanties ingebouwd voor een maximale 

ondersteuning van de werking van de verenigingen en moet het lokale gemeenschapsveld nieuwe impulsen 

krijgen. De aanvraagprocedure wordt laagdrempelig, in verstaanbare taal geformuleerd en gebruiksvriendelijk.  

Aan de opmaak van nieuwe subsidiereglementen gaat een participatietraject vooraf en elk reglement  is het 

resultaat van een nauwe samenwerking tussen beleid, administratie, adviesraad en het werkveld.  

Ondersteunen en begeleiden van de verenigingen is een kerntaak van de stedelijke diensten. Daardoor zal de 

verplichte activiteit als voorwaarde voor subsidiëring  niet langer behouden worden.  
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Binnen de subsidiereglementen worden beleidsprioriteiten geformuleerd. Het intekenen op deze 

beleidsprioriteiten wordt extra gewaardeerd en moet impulsen geven aan verenigingen die zich inzetten voor 

bijvoorbeeld de inclusie van personen met een beperking, duurzaamheid, kinderrechten, integratie van personen 

met een allochtone achtergrond of organisaties die zich verzetten tegen discriminatie, … De concrete criteria 

worden in overleg met de verenigingen en op maat van de werking van verenigingen bepaald. 

 

 

 

Investeren in het vrijwilligersloket 
 
Geen tegenprestatie meer in ruil voor 
subsidies 
 

 

3.3 Cultuur als motor van de samenleving 

3.3.1 Cultuur en Kunst 

Een kwalitatief en integraal cultuurbeleid met een gevarieerd en gediversifieerd aanbod voor iedereen én 

verspreid over Lommel geeft zuurstof aan onze maatschappij. 

 

Het cultuurcentrum is een belangrijke actor in het Lommelse culturele leven en realiseert een aanbod met een 

regionaal relevante staalkaart van allerlei cultuuruitingen, complementair aan de lokale en regionale behoeften. 

Hier blijven podiumkunsten voor volwassenen en kinderen, kunst- en cultuureducatie, jongerenvorming en 

maximale cultuurparticipatie een belangrijk aandachtspunt.  

 

Daarnaast wordt onder impuls van het cultuurcentrum en de openbare bibliotheek een kwalitatief en duurzaam 

lokaal cultuurbeleid versterkt, met een bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie, 

talentontwikkeling en het bereiken van kansengroepen. Er wordt gestreefd naar een transversale werking tussen 

verschillende sectoren en een maximale ondersteuning van activiteiten van culturele verenigingen. De 

bibliotheek versterkt haar rol als informatiecentrum en zet sterk in op beleving van jong en oud.  

 

De realisatie van een nieuwe foyer van CC De Adelberg, met een nieuwe 2de kleine zaal, een 

tentoonstellingsruimte en een accent op ontmoeting geeft nieuwe impulsen aan het stedelijk 

cultuurprogramma. Ook de realisatie van een stadsfeestzaal zal een belangrijke bijdrage leveren voor het 

faciliteren van de talrijke activiteiten van verschillende Lommelse organisatoren. Een doorlichting van de 

infrastructuur van de Soeverein Arena moet noodzakelijke aanpassingen in kaart brengen die een betere 

organisatie van kleine en grote culturele activiteiten mogelijk moet maken.  

 

Extra muros activiteiten worden gestimuleerd en moet cultuurbeleving op diverse locaties en in openlucht 

mogelijk maken. Een koppeling met toerisme en lokaal ondernemerschap biedt hier een meerwaarde, met 

“Beeldig Lommel” als een goed voorbeeld.  
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Een bijsturing van het huidige kunstenbeleid dringt zich op. Hierbij zal meer aandacht worden besteed aan de 

ontsluiting en bewaring van en het zorg dragen voor het stedelijke kunstpatrimonium en onderzocht worden 

welke rol vrijwilligers hierin kunnen betekenen. Bovendien wordt een coherent beleid uitgestippeld voor kunst 

in de publieke en openbare ruimte en linken gelegd met de troeven die Lommel heeft, zoals groen en zand/glas. 

Het Glazen Huis fungeert als ambassadeur voor hedendaagse glaskunst in al haar vormen en begeleidt 

schenkingen van bestaande glascollecties aan de stad.  

 

 

 

 

Duidelijk kunstenbeleid 
 

 

 

 

3.3.2 Ondersteuning evenementen 

Een nieuw subsidiereglement “Evenementen” richt zich tot evenementen op grotere schaal, die zowel een lokale 

als regionale uitstraling kunnen hebben. Daarbij ligt de focus op het ondersteunen van potentiële organisatoren 

en het bereiken van een zo groot mogelijke doelgroep. Wij hechten daarom ook een groot belang aan 

amateurkunsten. 

Een faciliterend beleid moet zorgen dat Lommel aantrekkelijk blijft voor grote evenementen. Logistieke bijstand 

blijft structureel behouden en evenementen blijven aandacht genieten in het communicatiebeleid van de stad. 

De uitleendienst blijft behouden en bouwen we graag verder uit. 

Lommel Leeft – als overkoepelende naam voor alle evenementen in de stad -  zorgt voor animo en beleving in 

de stad, met aandacht voor voldoende verspreiding en variatie in het aanbod. Naast kernversterkend, zijn 

evenementen ook fijne impulsen voor de buurten, al dan niet in eigen organisatie. We engageren ons om de 

lokale middenstand en horeca maximaal te betrekken bij het programma en de uitwerking van Lommel Leeft. 

 

 

3.3.3 Erfgoed 

Erfgoed Lommel streeft een intergemeentelijke samenwerking na via een aanvraag in het kader van het cultureel 

erfgoed convenant (EGC) en via een aanvraag als erkenning van een  intergemeentelijke onroerende 

erfgoeddienst (IOED). 

We blijven faciliteiten en ondersteuning bieden voor het Erfgoedhuis De Barrier en het Museum De Kolonie. 

Daarnaast onderzoeken we de uitbouw van een stedelijk museum / Erfgoedhuis in het centrum van de stad. 
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3.4. Sport en beweging 

Lommel is een sportstad en deze focus blijft behouden. Beweging en gezondheid zijn van groot belang. Daarom 

gaan we voor een ‘sport voor iedereen’-beleid: een sportvriendelijk klimaat en een kwalitatief aanbod aan 

(sport)infrastructuur. 

 

 

3.4.1 Sportvriendelijk klimaat 

Om een sportvriendelijk klimaat te creëren wordt in de eerste plaats ingezet op sportpromotie. Een beweeg- en 

sportaanbod moet iedere inwoner aanzetten tot sporten of bewegen. Een naschools aanbod voor de jeugd, het 

Sportkompas, de Sport Overdagactiviteiten en de organisatie van jaarlijks terugkerende activiteiten als de 

veldloop, kleutersportdag, Teutenboslopen, blijven belangrijk. Iedereen in beweging is het motto. 

In de buurten zoeken we naar nieuwe sportinitiatieven of samenwerkingen tussen bestaande clubs zodat 

verregaande investeringen niet meteen nodig zijn. Een voorbeeld kan de link tussen padel en tennis zijn, of de 

link tussen hockey of rugby en voetbal.  

Daarnaast blijft het belangrijk om de sportsector en –verenigingen te ondersteunen door begeleiding van de 

sportraad, financiële ondersteuning van sportverenigingen, talentvolle atleten en het onderhoud van en 

investeringen in sportinfrastructuur en –uitrusting. 

 

 

3.4.2 Kwalitatieve sportinfrastructuur 

Voor de realisatie van een kwalitatieve sportinfrastructuur wordt een nieuw Masterplan ‘Sport- en 

recreatieinfrastructuur’ ontwikkeld, met aandacht voor de bouw van een nieuwe sporthal, de buitenaanleg van 

het sportcentrum en sportinfrastructuur in de buurten. We opteren hierbij voor duurzame investeringen.  

Om de aanwezige infrastructuur in onze stad maximaal te benutten onderzoeken we de mogelijkheid om 

schoolsportaccommodaties te huren en naschools open te stellen, aangepast aan de behoefte van de burgers en 

verenigingen. Denk daarbij ook aan specifieke noden voor G-sporters. De troeven van het Stedelijk 

motorcrossterein willen we alle kansen bieden. 

Een goed onderhouden sportinfrastructuur van het Park de Soeverein moet, samen met o.a. Center Parcs De 

Vossemeren en mogelijke andere partners, een geschikte accommodatie blijven voor grootschalige 

sportevenementen. Er wordt actief ingezet op een netwerk om deze grote sportevenementen naar Lommel te 

trekken. 

 

 

 

 

Sportinitiatieven in de buurten 
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Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

“Lommel, stad van beleving” speelt in op volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: 
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4. Lommel, een stad op mensenmaat 

 

4.1 Kinderen en gezinnen 

 

4.1.1 Kinderopvang en buitenschoolse activiteiten 

Investeren in buitenschoolse activiteiten voor kinderen door het stimuleren van een breed aanbod en 

afstemming tussen de verschillende initiatieven, blijft belangrijk. Om buitenschoolse activiteiten aansluitend op 

de schooltijd te bevorderen, blijven we het multifunctioneel inzetten van schoolinfrastructuur bevorderen. 

Wij wensen een aanbod op maat te voorzien: 

- een goed ingevulde en betaalbare na- en voorschoolse kinderopvang voor elk kind; 

- een uitgebreid en toegankelijk vakantieaanbod voor kinderen van elke leeftijd, ook zij met een 

beperking; 

- een verbetering van de ondersteuning van de speelpleinwerking met de mogelijkheid om het 

vakantieaanbod van de speelpleinwerking te organiseren in de buurten; 

- linken leggen met bestaande initiatieven zoals ‘Rap op Stap’ (voor vakantie- en vrijetijdsbeleving van 

mensen met een beperkt budget) binnen het sociaal toerisme; 

- acties uitbreiden tegen schooluitval, spijbelen, voorzien in huistaakbegeleiding, taalverwerving en 

inclusieve kinderopvang. 

De verouderde infrastructuur van de huidige buitenschoolse stedelijke kinderopvang maakt ook onderzoek naar 

een financieel haalbare nieuwbouw absoluut noodzakelijk. 

 

4.1.2 Huis van het kind: ‘Het Kompas’ 

De realisatie van het ‘Huis van het Kind’ wordt concreet, het onderzoek naar de mogelijkheden voor een fysieke 

locatie wordt opgestart. Nauw overleg over de specifieke noden met Kind en Gezin is hierbij een belangrijke 

opportuniteit.  

Het ‘Huis van het Kind’ is naast een fysieke plek vooral een netwerk, dat we verder willen uitbouwen met een 

groter aanbod aan opvoedingsondersteuning, ondersteuning voor gezinnen op alle vlakken, kinderopvangloket, 

informatie over onderwijs en bijzondere jeugdzorg, …   

 

 

 

 

Huis van het Kind als ontmoetingsplaats 
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4.2 Jongeren 

We investeren in jongeren, georganiseerd of niet, en daarvoor is een jeugdhuis een goede ontmoetingsplaats. 

Voor dit jeugdhuis zoeken we naar de best mogelijke locatie in Lommel. Het jeugdhuis zal plaats geven aan een 

goed georganiseerd jeugdopbouwwerk, met extra aandacht voor niet-georganiseerde jongeren en een veilige 

plek waar jongeren met psychische problemen terecht kunnen voor een luisterend oor en professionele 

therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. 

De bestaande jeugdlokalen verdienen een opwaardering en zijn dringend aan renovatie toe. Via een 

duurzaamheidsbudget moet de huidige infrastructuur groener en duurzamer worden. Een behoeftenonderzoek 

en energie-screening van de bestaande infrastructuur op de diverse locaties moet leiden tot het formuleren van 

criteria om een bouwbudget ter beschikking te stellen. Begeleiding en ondersteuning vanuit de stedelijke 

administratie bij het gehele administratieve en technische proces wordt hierbij ingebouwd.  

 

 

 

Ontmoetings- of jeugdhuis 
 
Opknapbeurt jeugdlokalen 
 

 

4.3 Onderwijs 

In kader van het flankerend onderwijsbeleid krijgen de schoolomgevingen de grootste prioriteit met focus op 

goed bereikbare en verkeersveilige verbindingen met aandacht voor luchtkwaliteit. Om die verkeersveiligheid te 

garanderen worden mobiliteitskamers gecreëerd om te onderzoeken welke schoolstraten verder in aanmerking 

komen voor subsidiëring. 

De verdere uitbouw van Kunstacademie Noord-Limburg met een gedegen afdeling in Lommel krijgt verdere 

ondersteuning, zodat ook kwaliteitsvol deeltijds kunstonderwijs een belangrijke plaats blijft hebben in onze stad.  

Om de inschrijvingen van leerlingen zowel in de centrumscholen als in de wijken beter te coordineren, gaan we 

voor een digitaal aanmeldingssysteem voor alle lagere scholen. 

 

 

 

 

 

Meer verkeersveiligheid via 
mobiliteitskamers en schoolstraten 
 

 

4.4 Senioren 

Door de stijgende levensverwachting neemt het aantal 65+’ers in onze stad toe. Oud wordt stilaan het nieuwe 

jong. Voor veel mensen begint na hun pensioen een tweede en rijkgevuld leven. We willen de volgende jaren 

dan ook werken aan een seniorenvriendelijke stad. Dit vraagt coördinatie over verschillende beleidsthema’s 

heen, zoals wonen, mobiliteit, cultuur en vrije tijd, zorg… Maar dé senior bestaat niet; diversiteit binnen deze 

bevolkingsgroep is groot. Daarom willen we het plan naar een seniorenvriendelijke stad ook samen maken met 

senioren uit alle leeftijdsgroepen met aandacht voor verschillende culturen. 
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4.5 Zorgzame stad  

Naast een aangename groene, kwaliteitsvolle en toegankelijke levensomgeving, een breed palet aan 

vrijetijdsactiviteiten op ieders maat en een actief buurtleven, gaan we resoluut voor levenskwaliteit, ook voor 

wie ondersteuning of zorg nodig heeft. 

 

Het beleid is erop gericht om onze senioren en zorgbehoevenden zo lang mogelijk comfortabel in hun 

vertrouwde huis of buurt te laten wonen, hun autonomie te versterken en hen volwaardig te laten participeren 

aan de samenleving. 

 

Samen met de lokale dienstencentra, de diensten van de Welzijnsregio en andere professionele 

zorgvoorzieningen, bouwen we een flexibel, nabij aanbod uit om zorgbehoevenden in hun thuissituatie te 

ondersteunen: gezinshulp, oppasdiensten, maaltijdbezorging, boodschappendienst, enz. voor een buurtgerichte 

zorg. In partnerschap met deze professionelen, vrijwilligers, buren en verenigingen werken we aan dynamische 

buurten waar het goed is om te leven en waar bewoners elkaar ondersteunen en zorg dragen voor elkaar. Op 

die manier kan elke Lommelaar oud worden op zijn of haar favoriete plek. We starten hiervoor projecten van 

buurtgerichte zorg en rollen die stelselmatig uit naar andere buurten. 

 

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Via het lokaal dienstencentrum van de Zorggroep Lommel zullen we 

hen verder informeren en ondersteunen, onder meer via de mantelzorgpremie en zorgregie. 

 

In samenwerking met de socio-culturele verenigingen, de seniorenraad en de lokale dienstencentra gaan we de 

strijd tegen eenzaamheid aan. Ook dementie verdient hierbij alle aandacht. Ongeveer 70% van mensen met 

dementie leeft thuis. We werken daarom aan een dementieplan om een veilige omgeving te creëren waarbinnen 

personen met dementie maximaal kunnen participeren aan de samenleving. Zo zullen we samen met de politie 

het project vermiste personen met dementie evalueren en bijsturen waar nodig. 

 

Ouderenzorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom onderzoeken we samen met de senioren met een 

andere culturele achtergrond hun noden en behoeften. 

 

De Zorggroep Lommel speelt een belangrijke rol binnen de ouderenzorg. De woonzorgcentra en de 

assistentiewoningen zijn in de eerste plaats een thuis voor onze senioren en naast de goede zorg werken we ook 

hier aan een goede levenskwaliteit. De stedelijke woonzorgcentra Kapitelhof en Hoevezavel staan midden in de 

buurt en stellen zich open voor de buurtbewoners.  

 

De woonzorgcentra hebben aangepaste dienstverlening voor ouderen met een bijkomende problematiek zoals  

dementie, agressie en geestelijke gezondheidsproblemen. 

 

Daarnaast monitoren we of er nood is aan een aanbod voor andere doelgroepen van zorgbehoevenden, zoals 

personen met jongdementie of een niet aangeboren hersenletsel.  

 

Binnen het masterplan Meysterbergen zoeken we samen met de betrokken partners naar een mogelijkheid tot 

clustering van een dynamisch zorgaanbod. 
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We investeren verder in het eigen opleidingscentrum om kwalitatief zorgpersoneel op te leiden. 

Om de oude dag voor elke senior zo betaalbaar mogelijk te maken kan elke senior en mantelzorger rekenen op 

een gelijkwaardige financiële ondersteuning. 

 

 

 

 

Toegankelijkheidsadvies voor private 
woningen 
 
Openstellen woonzorgcentra voor 
buurtbewoners 
 

 

4.6 Armoede, maatschappelijke kwetsbaarheid en gelijke kansen 

Volgens de SDG’s moet extreme armoede tegen 2030 de wereld uit en moeten we de weerbaarheid van 

mensen in armoede maximaal vergroten. De bestrijding van armoede en eenzaamheid en het bevorderen van 

gelijke kansen zijn dan ook een topprioriteit en worden als specifieke bevoegdheid toegekend aan een 

‘schepen van gelijke kansen en armoede’. Ook hier vertrekken we vanuit het in “all policies”-principe om 

personen in armoede of met een maatschappelijke kwetsbaarheid volwaardig te laten participeren aan de 

samenleving. 

 

Dakloosheid en precaire woonsituaties pakken we prioritair aan samen met andere partners, zoals 

Welzijnsregio, het sociaal verhuurkantoor en het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. We focussen daarom 

ook op een van de belangrijkste oorzaken van dakloosheid, het betaalbaar wonen. 

 

Lommelaren moeten weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning om hun sociale rechten uit te putten, 

daarom werken we binnen de Welzijnsregio verder aan de uitbouw van een geïntegreerd breed onthaal, een 

samenwerkingsverband tussen het Sociaal Huis van Lommel, het Centrum Algemeen Welzijnswerk en de 

mutualiteiten. We kiezen ook voor een pro-actieve benadering van kansengroepen. 

 

We willen dat elk kind dat in armoede leeft, of een maatschappelijk kwetsbaar gezin een aanbod krijgt om zijn 

ontwikkelingskansen te verhogen, zowel leerkansen als kansen om deel te nemen aan buitenschoolse 

activiteiten. We zetten verder in op huistaakbegeleiding en ondersteuning van de ouders via het Kompas. 

Naast taalstimulering speelt ook het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie een belangrijke rol.  

 

Jongeren in een kansarm gezin, krijgen de mogelijkheid om een hoger diploma te behalen. Daarnaast werken 

we ook samen met het jeugdhulpproject “één gezin, één plan” om de jeugdhulp beter toegankelijk te maken. 

De toegang tot preventieve gezondheidszorg voor kinderen in kansarmoede willen we garanderen. 

 

Activering en toeleiding naar de arbeidsmarkt blijft ook vanuit het Sociaal Huis de doelstelling. We stimuleren 

en ondersteunen tewerkstellingsprojecten voor kansengroepen maar zetten ook in op leerkansen en 

onderwijs. 
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Armoede en maatschappelijke kwetsbaarheid aanpakken doen we niet alleen. Het inloopcentrum Compagnie 

en Co en vele vrijwilligersinitiatieven zijn belangrijke partners en zullen we verder ondersteunen.  

 

We werken graag samen met sociale restaurants, sociale kruideniers, voedselbanken en voedselbedeelpunten, 

die vaak functioneren in nauwe samenwerking met kansarmoede-organisaties of het OCMW. 

 

Samen met andere besturen, organisaties en vrijwilligers gaan we voor een breed en inclusief integratiebeleid. 

 

 

 
 

 

Schepen van gelijke kansen en armoede 
 
Focus op betaalbaar wonen 
 

 

4.7 Gezondheid 

Lommel wil een ‘gezonde’ stad zijn, samen met haar inwoners en met aandacht voor de gezondheid van de 

Lommelaar in alle relevante beleidsdomeinen (milieu, sport, onderwijs, mobiliteit, …) volgens het health in all 

policies principe. Een gezondheidsbeleid met aandacht voor ziektepreventie, gezondheidspromotie en toegang 

tot zorg en gezondheid wordt uitgebouwd. Om een onderbouwd preventief gezondheidsbeleid stelselmatig uit 

te bouwen, worden de voornaamste noden in kaart gebracht door het uitvoeren van een lokale 

gezondheidsenquête. 

 

Sensibilisering rond een gezonde levensstijl met voldoende beweging en gezonde voeding met daarbij aandacht 

voor het bereiken van kwetsbare groepen zoals personen in armoede wordt actief opgezet. We zetten Lommel 

op de kaart als fiets- en voetgangersstad en ondersteunen onze sportstad. 

 

Het welbevinden en welzijn van jongeren geniet een bijzondere aandacht: bouwen aan een betere 

samenwerking met de diensten voor geestelijke gezondheidszorg,  een anti-pestbeleid samen met scholen en 

verenigingen en een laagdrempelig aanbod voor jongeren met psychische problemen. 

 

Met het ‘Lommel Fit’-programma rond een gezondheidsbeleid voor stadsmedewerkers vormen we een 

voorbeeldfunctie. 

 

Tenslotte bewaken we de toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg volgens de toegankelijkheidsscan 

in de eerstelijnszone. 
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4.8 Erediensten en kerkfabrieken 

In een stad op mensenmaat is er ook aandacht voor alle confessionele en niet-confessionele 

levensbeschouwingen. 

 

Samen met de erkende eredienst-besturen willen we in onderling overleg een aantal taken  uitvoeren. Hierbij is 

er bijzondere aandacht voor: 

- het opstellen en opvolgen van het meerjarenplan, gekoppeld aan het kerkenplan; 

- de herbestemming van kerkgebouwen; 

- alle geloofsgroepen en humanistische verenigingen binnen Lommel (zoals bijvoorbeeld het Huis van de 

Mens). 

 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

“Lommel, een stad op mensenmaat” speelt in op volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: 
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5. Lommel, een stad in verbinding met de (wijde) omgeving 

 

5.1 (Leef)klimaat 

5.1.1 Open groene ruimte 

Open groene ruimte is belangrijk voor het leven in een stad. Deze willen we koesteren en ontwikkelen als groene 

longen. Daarom trekken we het groene karakter van de buurten door naar de stadskern. Bosland, de synergie 

tussen natuur en recreatie, verdient daarom maximale ondersteuning als motor voor de Lommelse lokale 

economie. Nieuwe projecten zoals de  noordelijke poort Bosland worden verder uitgewerkt. 

 

Verbindingen maken tussen de groene gebieden aan de rand van het centrum (Meysterbergen, Vallei van de 

Eindergatloop, Park de Soeverein/Sahara, randstedelijk groengebied ) en de groene wandeling in het centrum 

zijn een opportuniteit. We realiseren groene, zachte verbindingen tussen de gehuchten onderling, bijvoorbeeld 

in het masterplan van de voormalige zandwinput Heuvelse Heide, Meysterbergen en Ruwe Heuvelweg. 

 

De buurten worden opgefleurd met o.a.  buurtparkjes en bebloemingsacties. Aan de invalswegen opteren we 

voor lanen met bomen en waar mogelijk groene (midden)bermen. In het Dorp wordt meer aandacht besteed 

aan groen in de winkelstraten (bomen, bloembakken). Voorts  gaan we actief op zoek naar plaatsen om bomen 

aan te planten.  

 

Voor de coördinatie van de implementatie van groen in de open ruimte, maken we een Beleidsplan Openbaar 

Groen op. De aanwerving van een groen-manager of het aanstellen van een studiebureau is onderwerp van 

onderzoek. Doel is een visie uitwerken op het gebied van openbaar groen in het algemeen en in het bijzonder 

(bomenplan, pleinenplan, bermenplan, onderhoudsplan, inventaris ‘waardevolle bomen’, plantengebieden en 

gebouwen ), steeds met de nadruk op duurzaamheid. 

 

Door deze groene initiatieven zal de luchtkwaliteit verbeteren en wordt daardoor niet enkel de gezondheid, maar 

ook de leefbaarheid verhoogd. De fiets heeft voorrang op de auto om zo fijn stof te verminderen. Acties moeten 

schoolgaande jeugd weer met fiets naar school laten gaan. 

 

Om onze openbare ruimte te koesteren zetten we in op sensibilisering om afval indien mogelijk te voorkomen, 

goed te sorteren en zwerfvuil tegen te gaan.  
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Wat betreft de grote Lommelse natuurgebieden wordt het nieuwe natuurbeheerplan geImplementeerd. We 

willen de bestaande natuur beschermen door goed beheer, nieuwe natuurgebieden vrijstellen door verwerving 

waar mogelijk en verbindingen realiseren tussen de natuurgebieden om zo verlies aan biodiversiteit tegen te 

gaan. We willen maximaal meewerken aan de realisatie van het ecoduct over de N71. 

Gelet op het grote belang van duurzaamheid voor onze hele samenleving, willen we een dienstoverschrijdende 

visie ontwikkelen met als doel de SDG’s te integreren in alle beleidsdomeinen.  

 

 

 

Investeren in open groene ruimte 
 
Dienstoverschrijdende visie op 
duurzaamheid 
 

 

5.1.2 Groene energie en klimaat 

Lommel wil op gebied van groene energie een pioniersrol uitoefenen en daarbij nieuwe ontwikkelingen 

stimuleren en waar mogelijk realiseren. De gunstige locatie van Lommel voor het toepassen van geothermie is 

een troef en de haalbaarheid in combinatie met een warmtenet wordt onderzocht. In samenwerking met 

onderzoeksinstellingen voor geothermie onderzoeken we waar we voorbereidingen kunnen treffen om een 

warmtenet aan te leggen. Aansluitend willen we samenwerkingsverbanden opstarten met besturen uit de regio 

om hogere overheden te overtuigen om te investeren in geothermie.  

We blijven zoeken naar en mee investeren in alle vormen van hernieuwbare energie. De focus ligt daarbij op de 

mogelijkheid om als burger zelf te kunnen participeren in groene projecten en de duurzame energievoorziening 

veilig te stellen voor de toekomstige generaties. 

Om een energietransitie door te maken is het belangrijk dat iedereen mee kan. Daarom wordt ingezet op 

sensibilisering rond het beperken van het gebruik van open haarden, kachels en ander gebruik van fossiele 

brandstoffen en het verbruik van water en plastiek. Zo zorgen we dat iedereen zijn steentje kan bijdragen.  

Energiezuinige en efficiënte verlichting ter vervanging van niet-duurzame vormen krijgen prioriteit.  

Naast de financiële stimuli wordt een coachende rol opnemen (informeren, mobiliseren, ondersteunen en 

sensibiliseren ) bijgevolg belangrijk. 

Het Klimaatactieplan en het Burgemeestersconvenant hebben als doel om CO2 – uitstoot te verminderen en 

maatregelen te nemen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. 

Ook op de nieuwe en bestaande bedrijventerreinen zetten we in op duurzaamheid, waarbij een efficiënt en goed 

doordacht ruimtegebruik wordt toegepast en waar ook natuur een plaats krijgt. 

 

5.1.3 Nieuwbouw 

Op vlak van wonen wordt ingezet op kwaliteitsvolle gezinswoningen, kwaliteit primeert op kwantiteit. Via een 

degelijke ruimtelijke ordening moet het groene karakter van Lommel bewaard worden en verder vorm gegeven. 

Het evenwicht tussen het bebouwde en niet-bebouwde wint aan belang door aandacht te hebben voor een 

kwalitatieve, groene invulling van de ruimte rond de bebouwing. Gevelgroen kan een optie zijn. De vergroening 

van het centrum zal bijdragen tot een hogere leefbaarheid. 
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5.2 Dierenwelzijn 

Een dierenasiel in de stad biedt kansen voor dierenwelzijn. Om deze kansen maximaal te benutten verdient de 

werking van het dierenasiel een grondige doorlichting. De concessievoorwaarden zullen worden geëvalueerd. 

Als leidraad geldt het respect voor de dieren, de inzet van vrijwilligers en de voorbeeldfunctie voor de 

maatschappij. Dit met het oog op een betere asielwerking in het algemeen en het optimaliseren van het welzijn 

van de asieldieren in het bijzonder. De samenwerking met het provinciale asielbeleid moet verbeteren.  

 

Het lopende zwerfkattenproject wordt gecontinueerd met een tussentijdse evaluatie en bijsturing waar nodig. 

Behouden wat goed is, verbeteren waar nodig. We onderzoeken of vrijgelaten gesteriliseerde zwerfkatten 

gecontroleerd gevoederd en van beschutting voorzien kunnen worden. 

 

Om de burgers maximaal te betrekken bij dierenwelzijn wordt een meldpunt voor dode en gewonde dieren 

opgericht. Een meldpunt voor verwaarlozing van dieren wordt ondersteund in samenwerking met de lokale 

politie. Zo dragen we samen zorg  voor de dieren in onze stad.  

 

Alternatieven voor het dieronvriendelijke jaarlijks vuurwerk met oudjaar worden concreet onderzocht. Een 

verbod op vuurwerk met handhaving in de dagen rond Nieuwjaar is wenselijk. 

 

We streven een professionele aanpak van rattenplagen na, om zo de overdracht van ziektes in te dijken. 

 

Algemeen worden de Lommelaren gesensibiliseerd om op een verantwoorde manier met dieren om te gaan. 

Verwaarlozing of mishandeling van dieren wordt niet getolereerd. 

 

We onderzoeken de aanleg van nieuwe hondenlosloopzones, het succes van deze zones in het centrum willen 

we ook in andere gehuchten nastreven. 

 

 

 

Meldpunt voor dode en gewonde dieren en 
voor verwaarlozing van dieren 
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5.3 Mondiaal beleid 

De initiatieven inzake internationale samenwerking breiden uit naar een duurzaam lokaal mondiaal beleid, 

gebaseerd op solidariteit en duurzaamheid. Hierbij wordt rond 4 grote pijlers gewerkt: 

- communicatie en Sensibilisering; 

- participatie en inspraak; 

- een kwalitatieve besteding van het budget; 

- duurzame Ontwikkelingsdoelen als leidraad; 

De Stedelijke Adviesraad voor Lokaal Mondiaal Beleid behoudt zijn rol als advies-, overleg- en inspraakorgaan, 

maar wordt gekaderd binnen het ruimere mondiaal beleid.  

In de samenwerking met de besturen van onze partnersteden Ciudad Darío (Nicaragua) en Ongwediva (Namibië) 

ligt de focus op het versterken van de institutionele capaciteiten van de gemeentebesturen en de  jongeren- en 

scholenuitwisselingen. Binnen het internationaal jongerenproject krijgt niet enkel de  noord-zuidwerking 

aandacht, maar ook de zuid-zuidwerking. 

Het belang van vrede willen we graag onderstrepen door het ondersteunen en faciliteren van bestaande 

instanties en initiatieven. Daarom wordt het lidmaatschap bij Mayors for Peace verlengd. Een bijkomende 

opportuniteit is een meer structurele samenwerking met het Huis over Grenzen. 

We willen ons engageren om zowel het Europese charter voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen als het 

Europees burgemeestersconvenant op lokaal vlak te onderschrijven en dit als inspiratiebron te gebruiken voor 

het uitstippelen van het beleid. 

 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

“Lommel, een stad in verbinding met de (wijde) omgeving” speelt in op alle duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen: 
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6. Lommel, een motor van welvaart in de regio 

6.1 Algemene houding tegenover ondernemers 

Bescheidenheid siert de Lommelaar. Op  vlak van ondernemen moet Lommel echter ambitieus zijn. De inzet is 

'sterk ondernemerschap' daarom willen we het ondernemerschap in onze stad stimuleren en onze ondernemers 

versterken. 

Zo willen we maximaal inzetten op samenwerking, zowel op een formele als informele manier. Streefdoel is  een 

goede verstandhouding met de ondernemers en het op regelmatige basis onderhouden van contacten met o.a. 

de Lommelse Ondernemersclub, VZW Bruisend Lommel en andere middenveldorganisaties. Dit werkt verrijkend 

en levert wederzijds begrip en belangrijke inzichten op voor een gunstig ondernemersklimaat. 

Infosessies in samenwerking met instanties als Syntra, VDAB en andere organisaties moeten ondernemers beter 

informeren en opleiden.  

Sterke ondernemingen hebben nood aan sterke medewerkers. Wat betreft arbeidsmarktbeleid willen we dan 

ook de geëigende actoren ondersteunen bij het organiseren van een regionale jobbeurs. Daarnaast vragen we 

blijvende aandacht voor kansengroepen binnen de arbeidsmarkt. Zo proberen we een duurzaam 

arbeidsmarktbeleid te voeren en Lommelaren zo veel mogelijk in eigen regio aan het werk te krijgen. 

Tot slot moeten de administratieve procedures waarmee ondernemers binnen onze stedelijke diensten te maken 
krijgen zoveel mogelijk worden gestroomlijnd en waar mogelijk vereenvoudigd. Ook is het belangrijk te voorzien 
in een tijdige en kwalitatieve communicatie rond dossiers. Ondernemerschap moet in onze stad immers alle 
kansen krijgen. 

 

 

 

 

 

Partnerschap tussen ondernemers en stad 
 

 

 

6.2 Kernversterking 

Kernversterking en meer beleving creëren in het centrum zijn voor Lommel een grote uitdaging. Het Kernkompas 

van Lommel is daarbij een belangrijke tool. 

Concreet krijgen volgende initiatieven aandacht na een doelgerichte evaluatie: 

- verbinden van groene parels Prinses Astridpark en Burgemeesterspark met Limburgse middelen; 

- de verlenging van het subsidiereglement Lommel Loont; 

- het optimaliseren van de samenwerking met vzw Bruisend Lommel; 

- het handhaven van de visie op retail, zoals vastgelegd in het SCP (Strategisch-Commercieel Plan voor 

Lommel); 

- het centrum vergroenen en de permanente beleving stimuleren; 

- een goede samenwerking met alle actoren, waaronder ook de pandeigenaren, en waar nodig externe 

begeleiding door deskundigen ter zake; 

- een multifunctionele stadsfeestzaal. 
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6.3 Kristalpark 

Kristalpark is voor Lommel van enorm belang en willen we ontwikkelen tot een uiterst aantrekkelijk 

bedrijventerrein. Het maximaal benutten van de kansen en de sterktes krijgt een klemtoon. We verwelkomen 

bedrijven die zich willen vestigen op Kristalpark met open armen en zoeken naar internationale spelers die een 

aantrekkingspool kunnen zijn voor andere bedrijven. Bedrijven die hoger gekwalificeerde jobs genereren vormt 

daarbij een prioriteit. We willen de aanwezige kennis immers binnen de regio houden en een zogenaamde brain 

drain vermijden. 

Om het vrachtverkeer te stroomlijnen, zal op het Kristalpark uniforme bewegwijzering worden aangebracht en 

wordt de mogelijkheid van een vrachtwagenparking en bijkomende faciliteiten onderzocht. Om de veiligheid te 

verhogen wordt ingezet op samenwerking en willen we een coördinerende rol opnemen voor een 

consortiumbewaking. 

Een herlocalisatie van het bedrijventerrein van Kerkhoven naar het Kristalpark wordt nagestreefd. 

 

 

 

Vrachtwagenparking 
 
Consortiumbewaking 
 

 

 

6.4 Horeca en middenstand 

Samenwerking met horeca en middenstand moet voor meer sfeer en beleving zorgen in het centrum.  

Er wordt onderzocht wat de best mogelijke samenwerkingsvormen zijn om met de horeca-uitbaters in overleg 

te treden en hen te betrekken bij het beleid. We dienen een klimaat en omgeving te creëren die kwalitatieve 

horecazaken uitnodigen om zich in Lommel te vestigen. Mogelijk kan een horecacoach opportuniteiten bieden. 

Nieuwe ideeën die de aantrekkingskracht van ons centrum vergroten, moeten alle kansen krijgen om zich verder 

te ontwikkelen en verdienen de nodige ondersteuning. In elk geval houden we de vinger aan de pols om tijdig te 

kunnen inspelen op nieuwe tendenzen. 

Samen met jongeren wordt onderzocht hoe we meer en nieuwe uitgaansmogelijkheden kunnen creëren, 

rekening houdend met de algemene veiligheid.  

In de buurten willen we samenwerken met de plaatselijke handelaars en verenigingen. Lokale initiatieven – al 

dan niet ter gelegenheid van plaatselijke kermissen – zullen we waar mogelijk ondersteunen. 

 

 

 

 

Meer uitgaansmogelijkheden in overleg 
met de jeugd 
 

 

  



38 
 

6.5 Toerisme 

Toerisme is één van de drijvende krachten voor de ontwikkeling en uitstraling van Lommel. De stad wil meer 

toeristen en meer werkgelegenheid. Ondernemers moeten dit realiseren en spelen dus een sleutelrol. De 

verbondenheid tussen de overheid en de ondernemers en tussen de ondernemers onderling is een essentiële 

voorwaarde voor een succesvol, hedendaags, recreatief, sport- en zakentoerisme. 

 

6.5.1 Bezoekers en gasten zijn onze klanten, ondernemers onze partners 

Toerisme Lommel zal de bezoekers/gasten proactief benaderen. Vooral digitale, inhoudelijke en 

gepersonaliseerde informatieverstrekking wordt onze focus. Om Lommel volop te beleven, willen we optimaal 

inzetten op sociale media, een nieuwe overzichtelijke website, het gebruik van virtual en augmented reality en 

toeristische apps die dienen als inspiratie om op verkenning te gaan op tal van leuke plekjes en tijdens de vele 

activiteiten. 

 

Het huidige centrale toeristische infokantoor zal een verbindende en faciliterende rol moeten spelen met het 

uitbouwen van de belevingsfunctie, eventueel in combinatie met een commerciële invulling. Toerisme Lommel 

zal inzetten op een kwalitatieve, internationale onthaalfunctie, samen met Toerisme Vlaanderen en Toerisme 

Limburg. Met het uitbouwen van toeristische antennes trachten we een meer uitgebreid toeristisch 

informatienetwerk te bouwen. 

 

6.5.2 Energie tanken in onze Lommelse natuur 

Het groene karakter van Lommel is een belangrijke troef: we beiden de bezoeker een plaats van rust, waar je 

naar hartenlust kan fietsen, wandelen of paardrijden. Kortom waar je energie kan tanken. Met het project 

Bosland kunnen we als deel van de ruime, aaneengesloten natuurkern een duurzaam topproduct leveren met 

veel beleving voor jong en oud. We willen inzetten op volgende troeven: 

- ecotoerisme, zoals de aanleg van de Oerweide; 

- wandelknooppunten; 

- fiets- en ruitertoerisme; 

- kleinschalige initiatieven, zoals nieuwe Bed & Breakfast-locaties en hoevetoerisme; 

- buitenactiviteiten voor gezinnen en kinderen; 

- ligging als grensgemeente. 

 

6.5.3 Streekproducten en lokale ambachten om ons imago te versterken 

Als regio willen we verder ontwikkelen door o.a. streekproducten en lokale ambachten in de kijker te zetten en 

te werken rond thema’s als “kunst en cultuur”, “tafel- en drankcultuur”, “erfgoed” en dergelijke. 

 

Het centrum en landmark van toeristisch Lommel blijft het Glazen Huis dat een middel is om het imago van onze 

stad te versterken. Zand als Lommels product en het ambacht van het glasblazen zullen aandachtspunten blijven, 

waarbij we populariteit en betrokkenheid nastreven. Daarnaast is er het nicheverhaal van glaskunst, waarbij we 

samenwerking met ondernemers belangrijk vinden om een internationale positie te behouden. 

  



39 
 

6.5.4 Professionalisering van het zakentoerisme 

Om het zakentoerisme verder te professionaliseren, wil de stad Lommel haar troeven in dit toeristisch-

economisch verhaal blijven uitspelen. Samen werken aan een structurele groei van het zakentoerisme draagt 

stevig bij tot de omzet van de toeristische sector. De zakenreiziger geeft meer geld uit en de bestaande 

infrastructuur kan op een nieuwe en zinvolle manier gebruikt worden. Lommel zal financiële en logistieke steun 

bieden aan Lommelse ondernemers in deze branche. Samenwerking op lokaal en regionaal niveau zal 

gestimuleerd worden. 

 

6.5.5 Nieuwe ontwikkelingen ondersteunen 

Nieuwe ontwikkelingen worden maximaal ondersteund en hierbij denken we aan sociaal toerisme (Rap op Stap) 

en zorgtoerisme. 

 

Bij de herbestemming van de Velbo-putten in de Kolonie zoeken we ontwikkelingskansen, zodat Lommelaren ten 

volle kunnen genieten van natuur en bos. 

 

Tenslotte proberen we een draagvlak te creëren om zondag- en avondwinkelen te stimuleren. 

 

 

 

 

Oerweide 
 
Herbestemming Velbo-putten 
 

 

6.6 Landbouw 

Wat landbouw betreft  staat een duurzame en lokale aanpak centraal. We willen een brug slaan tussen 

natuurbeheer en landbouw en inzetten op de korte keten, de verbinding tussen consument en lokale producent. 

We geven waar mogelijk voorrang aan Lommelse ondernemers bij verpachting van pachtgronden. 

 

6.7 Hinder 

Om ondernemen onder alle omstandigheden zo aangenaam mogelijk te maken, zullen we oplossingen zoeken 

om ondernemers te ondersteunen die hinder ondervinden tijdens wegeniswerken, evenementen en/of 

manifestaties.  

 

De ‘minder hinder’ filosofie is hierbij het uitgangspunt; een duidelijke en actuele communicatie naar 

ondernemers en duidelijke afspraken met betrokken aannemers is hierbij van groot belang. 

 

  



40 
 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

“Lommel, een motor van welvaart in de regio” speelt in op alle duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: 
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7. Lommel, een financieel gezonde stad 

Gezonde stadsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor de realisatie van maatschappelijke doelen en de 

dienstverlening aan de Lommelaren. Op het vlak van financiën komen er heel wat uitdagingen op ons af, het is 

bijgevolg belangrijk om goed gewapend te zijn. De focus ligt daarbij op de betaalbaarheid van het beleid. 

 

De nieuwe beheers- en beleidscyclus legt bovenop de gekende evenwichtsvoorwaarden (resultaat op kasbasis 

en autofinancieringsmarge) een gecumuleerde autofinancieringsmarge op voor alle entiteiten (stad, OCMW en 

AGB’s). De uitdaging voor de toekomst zal het in evenwicht brengen van de uitgaven en ontvangsten zijn.  

 

Er zullen daarom voldoende middelen vrijgemaakt moeten worden voor toekomstige, jaarlijks terugkerende 

investeringsuitgaven (bv. het onderhoud van wegen, gebouwen, voertuigenpark, riolering …). Reserves worden 

aangelegd om de stijging van de uitgaven op te vangen, bijvoorbeeld de vergrijzing van de bevolking, 

pensioenproblematiek, … Er moeten dus beleidsmatig keuzes gemaakt worden om de financiële gezondheid van 

onze stad te verzekeren. 

 

7.1 Uitgaven 

Als het personeelsbeleid ongewijzigd blijft zullen de personeelskosten toch verder stijgen door de verhoging van 

kosten voor statutaire personeelsleden, mandatarissen en de 2de pensioenpijler voor contractuelen. Dit geldt 

ook voor het OCMW, de ZorgGroep, de politiezone en de Hulpverleningszone Noord-Limburg.  

 

De overdrachten zullen eveneens toenemen door onze beleidskeuzes om, onder andere, de dringende 

geneeskundige hulp voor de Lommelaar betaalbaar te houden, integrale kwaliteitszorg voor maatschappelijke 

doelgroepen te garanderen, het veiligheidsgevoel van de Lommelaar te bewaren en verhogen, … . 

 

Sommige uitdagingen zullen een extra kost voor lokale besturen meebrengen, o.a. de pensioenhervorming voor 

het statutair personeel zal – door de verwachte stijging van de responsabiliseringsbijdrage – niet zonder gevolgen 

blijven. De uitvoering van de nieuwe staatshervorming, het nieuw meerjarig investeringsplan en, last but not 

least, zal de taxshift de komende jaren leiden tot een geleidelijke uitholling van de belastbare basis voor de 

gemeentelijke aanvullende personenbelasting, waardoor de opbrengsten hiervan zullen krimpen. 

 

Daarom zullen we nagaan waar versoberd kan worden zonder aan de noodzakelijke dienstverlening te raken. We 

houden de totale leningslast van de stad onder controle en samen met bankinstellingen zullen we streven naar 

optimalisatie van onze schuldportefeuille. 

 

Alle investeringsdossiers zullen worden getoetst op hun financiële haalbaarheid. We zullen dus een sober 

financieel beleid voeren, waarbij de responsabilisering van alle diensten essentieel is - we denken daarbij aan 

enveloppen (budgetten) per dienst.  
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7.2 Inkomsten 

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. We willen een eerlijk belastingbeleid voeren met differentiatie 
van tarieven waar nodig en mogelijk, en zullen daarvoor de bestaande reglementen doorlichten op actualiteit, 
noodzaak en impact. 

 

We zoeken naar een valabel alternatief voor de achterhaalde belasting op drijfkracht en bekijken de 
mogelijkheden om de rioolbelasting budgetneutraal te verlagen.   

Extra diensten, die de stad doet op verzoek en ten dienste van de individuele burger, zullen we doorrekenen aan 
diezelfde burger (o.a. volgens het principe “de vervuiler betaalt”).  

 

Waar mogelijk werken we met kortetermijnleningen: op die manier kunnen inkomsten van projecten instaan 
voor de afbetaling van de leningen. We gaan actief op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen; diverse 
subsidiemogelijkheden en Europese fondsen zullen nog meer dan in het verleden worden onderzocht. 

 
Bovenal wensen wij eerlijke en vooral duidelijke informatie over de stadsfinanciën aan de Lommelaar te 
verstrekken. 
 

 

 

 

De sterkste schouders dragen de zwaarste 
lasten 
 
 

 

 

7.3 Aankoopbeleid 

Voor diensten en goederen die we aankopen onderzoeken we binnen de bijhorende wetgeving hoe de Lommelse 

ondernemers hiervoor mogelijk een incentive kunnen krijgen. Daaraan gekoppeld willen we ook rond 

duurzaamheid het goede voorbeeld geven door criteria rond duurzaamheid en eerlijke handel op te nemen in 

de aankoopprocedures. 
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Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

“Lommel, een financieel gezonde stad” speelt in op alle duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: 
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8. Lommel, een stad waar je veilig bent 

 

Wat de veiligheid in onze stad betreft zetten we in op een lokaal integraal veiligheidsbeleid  waarin een rol is 

weggelegd voor heel wat diensten om te komen tot een geïntegreerde aanpak in de strijd tegen 

veiligheidsproblematieken. Hierin is een kans weggelegd voor de inzet van nieuwe technologieën. 

 

Dit moet toelaten de veiligheid in een zo breed mogelijke context te benaderen zodat het zonaal veiligheidsplan 

hierop kan worden afgetoetst en desgevallend bijgestuurd. 

 

Het oprichten van de BuurtInformatieNetwerken of BIN’s is een voorbeeld van een goed initiatief dat we verder 

willen uitwerken om de burger te betrekken bij de veiligheid van zijn buurt. 

 

Samen met de provincie Limburg en de Arrondissementele Informatie – Expertisecentra, willen we de 

bestuurlijke handhaving verder uitbouwen voor de aanpak van georganiseerde misdaad, zoals de drugslabo’s. 

 

8.1 Politie 

De werking van de politiediensten is in volle evolutie, ook in Lommel. Het bestuur streeft synergiën met andere 

korpsen na, met het oog op eventuele fusies. Lommel wil hier graag in meedenken, maar wil maximale 

aandacht behouden voor een goede wijkwerking en zal ervoor zorgen dat de politiewerking kort bij de mensen 

blijft staan. 

 

Er zal extra aandacht gaan naar de drugsproblematiek en intrafamiliaal geweld. Door een goede samenwerking 

tussen politie, justitie en hulpverlening willen we kort op de bal spelen. Ook voor andere vormen van criminaliteit 

willen we met parket en hulpverlening beter samenwerken. Ook bouwen we de cel jeugd en gezin verder uit om 

jongeren extra te beschermen. 

 

Blauw op straat geeft de Lommelaar alvast een veilig gevoel, maar is op zich onvoldoende. Om de politiediensten 

te versterken gaan we naast buurtbemiddeling en GAS ook camera’s plaatsen om kleine criminaliteit in te perken. 

De engagementsverklaring die met S-Lim werd afgesloten wordt verder uitgevoerd. Samen met de horeca 

werken we een veiligheidsplan uit, zodat uitgaan in Lommel ook in alle veiligheid kan gebeuren. 

 

8.2 Hulpverleningszone Noord-Limburg 

Lommel blijft een belangrijke partner in de Hulpverleningszone Noord-Limburg (brandweer) en zal 

ondersteuning blijven bieden. Gezien het prille ontstaan moet de financiële situatie opgevolgd worden. Op het 

vlak van dringende geneeskundige hulp zijn we ervan overtuigd dat de ambulancedienst een kerntaak vormt van 

de hulpverleningszone en dat dit wat ons betreft dus niet geprivatiseerd mag worden. 
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Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

“Lommel, een stad waar je veilig bent” speelt in op volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: 
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Bijlage: Beleidsnota en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 

De ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) of ‘Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’ werden in 2015 binnen 

de Verenigde Naties goedgekeurd als opvolgers van de Millenniumdoelstellingen. De duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen richten zich op 2030. Het grote verschil met de millenniumdoelstellingen is dat de 

SDG’s  zich niet enkel richten op de klassieke Noord-Zuid werking, ze zijn universeel en gelden voor alle landen 

ter wereld: Noord, Zuid, Oost en West. Dit betekent dat er heel wat uitdagingen zijn, maar tegelijkertijd ook heel 

wat kansen om gezamenlijk de schouders onder dit universele verhaal te zetten. 

 

Het voorwoord van de resolutie gaat als volgt:  

“We zijn vastberaden om de kordate en transformerende stappen te zetten die dringend nodig zijn om het tij te 

keren en de wereld op weg te zetten naar een duurzame en veerkrachtige toekomst.  Nu we deze 

gemeenschappelijke reis aanvatten, verbinden we ons ertoe om niemand achter te laten.” 

 

De SDG’s zijn er niet enkel voor overheden, maar ook voor bedrijven, universiteiten, verenigingen, organisaties 

en individuele burgers. Ze bieden een stad een interessant kader om naar oplossingen te zoeken voor diverse 

problemen in samenwerking met externe partners. Bestrijden van armoede, energietransitie, zorgzaam 

waterbeheer, veerkrachtige infrastructuur, … kan niet door één overheidsniveau of door één instelling worden 

aangepakt, samenwerking en overleg zijn noodzakelijk. Lokale besturen hebben zeker niet alle hefbomen in 

handen, maar de nabijheid bij de burgers is een enorme troef. 

 

Zoals Wim Dries, voorzitter van de VVSG, zei: ‘de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zullen lokaal zijn, of ze 

zullen niet zijn’. Om ons engagement als stad hierin uit te spreken, bekrachtigen we de ondertekening van het 

vorige bestuur van de de VVSG-engagementsverklaring ‘Global goals, Local focus’ en nam de burgemeester de 

duurzaamheidsdoelstellingen op in zijn bevoegdheden. 

 

Op de volgende pagina’s staat een overzicht van de 5 clusters waarin de 17 doelstellingen zijn onderverdeeld. 

Ook de afzonderlijke doelstellingen worden kort toegelicht. De verschillende doelstellingen staan niet op zichzelf, 

maar zijn met elkaar verbonden. Het is belangrijk dat deze onderlinge verbondenheid niet uit het oog verloren 

wordt. 

 

Ook verderop in de beleidsnota is er een speciale plaats weggelegd voor de duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen. Per onderdeel wordt een overzicht gegeven van de SDG’s die erop van toepassing 

zijn. 
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5 clusters 

De SDG’s zijn gegroepeerd in 5 clusters, wat ze overzichtelijker en meer werkbaar maakt. De 5 clusters of P’s van 

duurzame ontwikkeling zijn People, Planet, Prosperity, Peace en Partnership.  

 

People (mensen) 

De sociale doelstellingen vallen onder people: armoede, honger (maar ook duurzame landbouw), gezondheid , 

onderwijs en gender.  

Planet (planeet) 

De milieu-gerelateerde doelstellingen onder planet: water, klimaat, ecosystemen, duurzame consumptie en 

productie (oa recycleren, voedselverspilling). 

Prosperity (welvaart) 

De economische doelstellingen onder prosperity: energie, werk, industrie, maar ook de 11de doelstelling 

‘duurzame steden en gemeenschappen’. Steden en gemeenten zijn de plaatsen waar vele doelstellingen zullen 

moeten gerealiseerd worden, onder andere op vlak van duurzame mobiliteit, woningen, de aanpakken van de 

nadelige milieueffecten van steden, groene ruimtes en erfgoedbeheer. Doelstelling 10 gaat over het verminderen 

van ongelijkheid, zowel tussen als binnen landen; ook migratie valt onder deze doelstelling.  

Peace (vrede) 

Een doelstelling rond vrede: deze doelstelling is haast een basisvoorwaarde om aan alle andere doelstellingen te 

kunnen werken. In Syrië of Yemen is het moeilijker om rond onderwijs, werk en schoon drinkwater te werken. 

Ook ‘sterke publieke diensten’ en ‘goed bestuur’ vallen onder deze doelstelling, waardoor deze sterk verband 

houdt met lokale overheden. 

Partnership (partnerschappen) 

De 17de doelstelling rond partnerschappen komt deels overeen met de 8ste doelstelling uit de 

millenniumdoelen. Het gaat over elkaar (dus ook andere landen) helpen om de overige doelen tegen 2030 te 

behalen, over samenwerking met verschillende actoren, over kennisdeling etc. 
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De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) toegelicht 

 

 

Beëindig armoede overal en in al haar vormen 
 
Het doel is om armoede op nationaal vlak te halveren tegen 2030. Uiteindelijk wil 
men armoede in al haar vormen uitroeien.  
 
Armoedebestrijding heeft te maken met de realisatie van grondrechten en richt zich 
op alle levensdomeinen, waaronder huisvesting, gezondheid, onderwijs, toegang tot 
werk en zorg. 
 

 

 
Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en 
promoot duurzame landbouw 
 
Iedereen heeft toegang tot betaalbare voeding. Door het gebruik van nieuwe 
landbouwtechnieken wordt gezond en kwalitatief voedsel op een duurzame manier 
verbouwd. Zo heeft elk mens voedselzekerheid. 
 

 

 

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden 
 
De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert gezondheid als: het welzijn op 
lichamelijk, geestelijk, economische en sociaal vlak. Gezondheid is bijgevolg niet 
alleen de afwezigheid van ziekten en gebreken. 
 
 

 

 

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder 
levenslang leren voor iedereen 
 
Jongens en meisjes kunnen vrij naar de lagere en middelbare school gaan. Ze krijgen 
ook de kans om verder te studeren. Technisch, beroeps- of universitair onderwijs 
moet vrij toegankelijk zijn, ongeacht geslacht of afkomst. 
 

 

 

Bekijk gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes 
 
We moeten komaf maken met genderongelijkheid: het glazen plafond, de loonkloof 
en gendergeweld. Vrouwen hebben, net zoals mannen, recht op o.a. een goede 
gezondheid en kennis over seksualiteit en voortplanting. 
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Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor 
iedereen 

 
Iedereen heeft recht op veilig drinkbaar water en sanitaire voorzieningen. De 
waterkwaliteit moet verbeteren, onder meer door vervuiling te verminderen, te 
stoppen met het dumpen van chemicaliën en afvalwater met de helft te reduceren. 
 
 

 

 

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne 
energie voor iedereen 
 
Energie moet efficiënter geproduceerd en gebruikt worden. Iedereen krijgt toegang 
tot moderne, betaalbare en duurzame energie. Hernieuwbare bronnen worden 
steeds belangrijker. 
 

 

 
Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en 
productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen 
 
Vooral de minst ontwikkelde landen hebben nood aan economische groei. Veilige 
werkomstandigheden, waardig werk voor mannen, vrouwen en jongeren en de 
bescherming van de arbeidsrechten kunnen daartoe bijdragen. Economische groei 
mag in geen geval schade toebrengen aan milieu en de levensomstandigheden van 
mensen. 
 

 

 

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame 
industrialisering en stimuleer innovatie 
 
Een sterke economie en maatschappelijk welzijn steunen op een degelijke duurzame 
infrastructuur. Ook innovatieve industrie en internet voor iedereen zijn essentieel. 
 

 

 

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug 
 
Ongelijkheid – zowel tussen landen onderling als binnen landen zelf – moet 
aangepakt worden. Lage lonen kunnen bijvoorbeeld sneller groeien. De structurele 
hervormingen die hiervoor noodzakelijk zijn, liggen meestal op het nationale en 
regionale niveau. 
 

 

 

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en 
duurzaam. 
 
De huisvesting van de toekomst dient rekening te houden met een groeiende 
bevolking. Dat gaat gepaard met veilig, proper en duurzaam bouwen. Woongebieden 
krijgen meer groen en natuur. Degelijk openbaar vervoer biedt een antwoord op 
verkeersvervuiling. 
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Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen 
 
Onze consumptiemaatschappij produceert veel afval. Grondstoffen duurzaam 
beheren en efficiënt gebruiken is dan ook een must. Wereldwijd moeten mensen 
warm gemaakt worden voor een duurzame levensstijl. Verder wil men de 
voedselverspilling indijken en minder afval produceren. 
 
 

 

 

Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te 
bestrijden 

 
De klimaatverandering treft elk land in elk continent. Daarom dient het beleid 
maatregelen te voorzien en moeten burgers zich bewust worden van manieren van 
klimaataanpassing. De Verenigde Naties willen kwetsbare naties weerbaarder maken 
tegen natuurrampen. 
 

 

 

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de 
maritieme hulpbronnnen 
 
Zeeën en oceanen lopen gevaar en moeten beschermd worden. Overbevissing, afval 
en illegale visserij staan haaks op een duurzaam beleid. Onze omgang met water en 
afvalwater aan land speelt een sleutelrol in de bescherming van zeeën en oceanen. 
 
 

 

 
Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer 
bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug 
en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe 
 
Ecosystemen op land zoals bossen, moerassen en gebergten dienen beschermd te 
worden. Behoud van de biodiversiteit is prioritair. Aangetaste natuurgebieden 
worden hersteld. 
 

 

 
Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame 
ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus 
doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen 
 
Vrede, veiligheid en rechtszekerheid zijn essentieel voor een betere wereld. Daarbij 
hoort ook de bescherming van kinderen tegen misbruik of mishandeling en de strijd 
tegen corruptie. Mensen hebben recht op competent en eerlijk bestuur op alle 
niveaus. 
 

 

 

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd 
partnerschap voor duurzame ontwikkeling 
 
De Verenigde Naties verwachten meer samenwerking: tussen bedrijven, regeringen, 
burgers en organisaties, maar ook tussen alle spelers onderling. Technologie, het 
delen van kennis, handel, financiën en data zijn heel belangrijk. Samenwerking vormt 
de sleutel voor verdere duurzame groei. 

 


