ALS HET (F)IETS
MEER MAG ZIJN!

“Als je zo door Lommel ﬁetst,
realiseer je je pas
hoeveel er veranderd is...”

ONTDEK HET VERANDERDE LOMMEL
MET DE FIETS!!!
Met onze ﬁetsroute hopen wij om zoveel mogelijk Lommelaars
op de ﬁets te krijgen.
Maak eens een paar uurtjes vrij en geniet van wat er
de afgelopen jaren allemaal in Lommel in beweging werd gezet.
Graag leiden wij jou langs leuke wegen, paadjes, gebouwen en kunst.
Volg de #ﬁetsroute3920 en doe inspiratie op.
Wat kunnen wij samen nog in jouw buurt realiseren?
Deel het met ons op www.3920lommel.be/lommelmakers
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START FIETSTOCHT OP HET MARKTPLEIN
Fiets rechtdoor (R)  LEPELSTRAAT
Marktplein Lommel ‘Dorp’

Dit driehoekige marktplein was oorspronkelijk een veeweide en vanaf de 14e eeuw
een marktplein. Op dit plein bevindt zich een pomp en een beeldje van de teut.
●

Obelisk
Op het plein voor het politiekantoor prijkt een glazen obelisk die, ter gelegenheid
van het duizendjarig bestaan van Lommel werd ingehuldigd.

Zou de glazen obelisk bij de heraanleg van de markt behouden mogen worden?
Graag uw mening
●

Vanaf begin 2019:
Heraanleg en rioleringswerken het marktplein, Lepelstraat, Molsekiezel.

Projecten in de steigers - Omgeving Marktplein
Adelberg West - Ploegdries ‘Residentie Ploegdries’
woonzorgcentrum vanaf 25 september met ook assistentiewoningen
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LEPELSTRAAT (R)  KONINGSSTRAAT
●

Koningsstraat heraangelegd met parkeerplaatsen tussen
de Lepelstraat en de Rijkschoolstraat
Fietspad met rode asfaltering voor de ﬁetsers in de éénrichtingsstraat.

KONINGSSTRAAT (Koning Albertlaan oversteken)
 KONINGIN ELISABETHLAAN (L) Koning Boudewijnstraat)
 (R) KAPELSTRAAT Op hoek Akkerstraat (R) Doodlopende
weg infietsen - verharde weg gaat over in een zandweg
●

Trage weg
Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd
verkeer. Wandelaars, ﬁetsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers.
We willen de trage wegen zichtbaarder maken. Zo zullen we tussen de
Kapelstraat en de Voermansstraat een trage weg doortrekken richting Heuvel.

EINDE VAN TRAGE WEG  (L) VOERMANSSTRAAT
(Heide oversteken & Rechtdoor rijden via smal zandpad)
 (R) HEIDEBLOEMSTRAAT
●

Einde van de Heidebloemstraat: Pleintje gelegen tussen de
Heidebloemstraat, Gagelstraat en Zavelstraat.
De wegenis-verharding werd weggenomen en vervangen door een pleintje dat bij
hevige regenval, het hemelwater buffert en laat inﬁltreren.
De Lommelse bodem laat het hemelwater goed inﬁltreren. Hierdoor hoeven we
geen dubbel rioleringsstelsel aan te leggen, waardoor we de onderhoudskosten
voor de inwoners lager kunnen houden.
De straten werden smaller gemaakt en het plein doet nu ook dienst als
ontmoetingsplek.
Er staan nog een aantal wegeniswerken op de planning met nieuwe
riolering waarbij het hemelwater volledig wordt afgekoppeld van het
afvalwater.
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“Een duidelijke visie om het hemelwater niet af te voeren en op die manier
ook het grondwaterpeil in stand te houden.”

Via het klinkerpad over het pleintje rijden  (R) ZAVELSTRAAT
 (L) MOSSTRAAT  (R) BOSSTRAAT  Aan T-splitsing (L)
SPARSTRAAT  (R) VOGELKERSSTRAAT 
(L) SLINKERSTRAAT  (Richting brug & voor de brug links)
 KANAAL

●

Kunstwerk langs de
Slinkerstraat
(gelegen aan de overkant van de weg)
Aan de kerk op Heide-Heuvel bevindt
zich het kunstwerk “Echtpaar” van
Arie Kalisvaart, twee bronzen zittende
ﬁguren die met elkaar keuvelen, wat
het sociale en ontmoetingskarakter
van de omgeving benadrukt.

“In de toekomst willen wij een
vaste kunstroute maken zodat alle
Lommelaars en bezoekers hiervan
ten volle kunnen genieten”
●

Heide-Heuvel
Hier vind je heel wat lokale
handelszaken zoals een frituur, café,
bakker en sinds kort ook Yvestown
een conceptstore waar je ook iets kan
drinken.

Rijd verder over de SLINKERSTRAAT - Passeer de Boottrekkersweg en rijd onder de brug door SLINKERSTRAAT
● Boottrekkersweg
In Lommel zijn de voorbije jaren heel wat binnengebieden verkaveld, waar gezinnen
de mogelijkheid hebben op een unieke locatie in Lommel hun eigen stek te bouwen.
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SLINKERSTRAAT (kerk en Het Heuvelhof) - Steek Heidestraat
over en volg verder Slinkerstraat)  Volg rechts driehoekstraat
 (L) PLATAANSTRAAT  (R) ENNEVEN  (R) LUTLOMMEL
 (passeer horecazaken Frituur Jean en ’t Kafeeke)  (R)
TORENSTRAAT  Fiets tot het kunstwerk
●

Aan de basisschool in Lutlommel creëerde kunstenares Maaike Mei Lan een vorm
en structuur van het werk “Together” dat de vormen van de omgeving opneemt en
via een lijnenspel op een speelse manier weergeeft.

Fiets terug richting Lutlommel en rijd richting centrum
(L) CYNHOFSTRAAT oversteken (passeer Het Brouwershuis)
 LOBERG
●

Heraanleg straat
Deze straat wordt volledig vernieuwd en liefst met losliggende ﬁetspaden naar het
voorbeeld van de Molsekiezel.

LOBERG Splitsing aan ‘Hoeve Spooren’ - Rijd doodlopende
weg in  (L) SLACHTHUISSTRAAT  Rechtdoor  (L)
NORBERT NEECKXLAAN  (R) VONDERDREEF Stedelijke
begraafplaats
●

●

Crematorium Stuifduin
Vanaf eind april 2018 verzorgt men hier crematies en afscheidsmomenten.
Het aantal crematies is de voorbije jaren toegenomen met de komst van het
crematorium beantwoorden wij aan de toenemende vraag in de regio.
Uitbreiding van extra columbariamuren en urnevelden

Fiets terug richting Norbert Neeckxlaan  (L) KARRESTRAAT
Aan het pleintje (L)  HOEVERDIJK (passeer De Groote Hoef)
Steek de N71 aan de verkeerslichten.
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om de N71 te overkappen bij de Stationsstraat
Hierdoor wordt het een veiliger kruispunt en kan het doorgaand vrachtverkeer losgekoppeld
worden van het lokaal verkeer.
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Fiets rechtdoor  (R) KIKKERSTRAAT  (Rechtdoor)
BOOGSTRAAT Aan T-splitsing  (L) EINDE 
STATIONSSTRAAT  Oversteken, dan terug naar links (Passeer
horecazaak de Statie) SPOORWEG  (L) OUDE DIESTERSEBAAN
 (L) VOETBALPLEIN KATTENBOS
De weg wordt hier in beton
aangelegd tot aan het schutterslokaal.
De voorbije jaren zijn er heel wat wegen
en ﬁetspaden vernieuwd. De voorbije jaren
hebben we telkens €1500.000 besteed
aan het onderhoud van onze bestaande
wegen. Daarnaast werden er straten die niet
meer onderhouden konden worden volledig
gerenoveerden (Inclusief riolering).
●

●

Gronden voor verenigingen
Heel wat verenigingen hebben de afgelopen jaren gronden ter beschikking
gekregen. O.a. de schuttersgilde Sint Ambrosius van Kattenbos heeft op deze
gronden hun eigen lokaal opgericht.

Fiets terug naar de Oude Diestersebaan  Links aan de
T-splitsing FLANDERS MAKE & FORD PROVING GROUND
Flanders Make
is het strategisch onderzoekscentrum voor
de maakindustrie. Vanuit o.a. de vestiging
op Kattenbos naast LPG stimuleren ze open
innovatie via hoogkwalitatief onderzoek. De
maakbedrijven vinden hier volop steun om hun
innovatietrajecten mee vorm te geven.

●

● Lommel Proving Ground
Lommel Proving Ground of kortweg LPG is meer dan 50 jaar verankerd met Lommel
en is de belangrijkste testbaan voor Ford Europa en een heel belangrijke werkgever
in Lommel met ca. 75 ingenieurs, 85 mechaniekers, 100 testpiloten, 30 electronische
testers, 25 onderhoudstechniekers en 20 ondersteunende medewerkers.
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Neem het ﬁetspad rechts

Passeer aan de achterzijde van Camping de Blauwe meer en vervolgens aan de
linkerkant de Duitse Militaire begraafplaats.
Huis Over Grenzen
Dit ontmoetingscentrum met groepsaccommodatie is gelegen naast de
Duitse militaire begraafplaats en heeft
een educatieve functie.

●

Zo worden er in Lommel voor zowel
binnenlandse als buitenlandse school- of
jeugdgroepen en volwassenen projecten,
workshops en internationale ontmoetingen georganiseerd die in het teken staan van
vredes- en herinneringseducatie.
●

Hof ten Vrede
Hier kan u als bezoeker genieten van een heerlijke kop kofﬁe of een hapje. Je kan
hier ook terecht na een rondleiding over de begraafplaats.

Fiets via de Dodenveldstraat (Aan splitsing ﬁetspad rechts) tot
KERKHOVENSESTEENWEG  Oversteken - Links
 (R) GELDERHORSTEN  (R) BUSKRUITSTRAAT
 (L) KLOTSTRAAT
●

Verkaveling binnengebieden
Hierbij werd ook veel publieke ruimte
voorzien. Op het einde van deze straat is
een rustpunt en ontmoetingsplaats
met banken in het groen gecreëerd.

Fiets terug naar rechts BUSKRUITSTRAAT
 (L) OUDE VOSVIJVERS  (R) NIEUWE VOSVIJVERS
●

8

Industrieparken
De totaaloppervlakte van de verschillende industrieparken in onze stad bedraagt
maar liefst 1.337 ha. Op bijna 100 aaneengesloten hectaren kan een grootschalig
bedrijf gevestigd worden. Dit is uniek in Vlaanderen en zelfs in West-Europa.

●

Zonnepark
In Oktober start de bouw van een zonnepark van 110 ha op het Kristalpark.
Het geplande zonnepark heeft een vermogen van 99MWp. Met 300.000 zonnepanelen,
2200 km kabels en een oppervlakte van 200 voetbalvelden wordt dit het omvangrijkste
zonnepark in de Benelux. Een project van die omvang kan hopelijk ook anderen
inspireren om in Vlaanderen mee te investeren in zonne-energie.

Fiets rechtdoor  KATTENBOS
●

RODE FIETSPAD
Het ﬁetsgedeelte tussen knooppunt 264 en 266 werd volledig vernieuwd. Het werd
verbreed tot 3 meter en is volledig ten zuiden van deze weg heraangelegd.
Dit gebeurde op een duurzame manier waarbij de oude wegenis herbruikt is als
grondstof voor de onderfundering.

 (L) LEYSSENSMOLEN

Makkelijk onderhoud
De nieuwe weg is aangelegd in
grijze beton wat het onderhoud
vereenvoudigt.
Trouwen op een locatie
Wie in Lommel op een originele
en mooie buitenlocatie wil
trouwen, kan dat vanaf 2016.
Trouwers kunnen hierbij kiezen
voor de Sahara, het Burgemeesterspark, het Astridpark, het
Barrierspark of de Leyssensmolen.
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Op de plek waar de Leyssensmolen
vroeger stond, pronkt een indrukwekkende vlindersculptuur. Een werk van
kunstenaar Will Beckers, die ook de
vlinderwandeling langs het verharde
wandelpad creëerde. In de vlindersculptuur in cortenstaal toont hij de
levensvormfase : het loslaten van de
cocon en de geboorte van de vlinder.

Fiets terug naar links ZANDSTRAAT
(Passeer horecazaak De Vijf linden)

Fiets tot het einde waar enkel ﬁetsen en voetgangers kunnen passeren.

 Grote weg oversteken  (Links)

●

Duidelijkere oversteekplaats
Op vraag van de inwoners wordt hier binnenkort een duidelijkere oversteek voor
ﬁetsers aangelegd.

 (L) EVIESTRAAT  HAARDSTRAAT  (L) Richting station
●

De Haardstraat, is een éénrichtingsstraat voor een veiligere schoolomgeving.

●

Sporthal van Kattenbos en de stedelijke basisschool De Schommel.

(Rechts ziet u nog frituur Patattenbos, ijssalon Crémmelien)
 Fiets over het spoor richting LOMMEL-CENTRUM
(Passeer Frituur Statie en Het Zoete Medicijn)
●

Werken in voorbereiding
● Ontwikkeling van het binnengebied vanaf het station tot aan de Kliniekstraat
met aandacht voor de zachte weggebruiker.
●

●
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Verdere uitwerking van de zorgcampus bij de voormalige site van het
ziekenhuis Hierbij wordt een verbinding voorzien tussen de Kliniekstraat en de
Vlasstraat i.f.v. o.a. het Provil en de verdere verbinding naar het centrum
via de ﬁetserstunnel t.h.v. de Duinenstraat onder de N71.
Een voetpad richting het centrum vanaf het station

Fiets links de VREYSHORING in (Passeer Antares &
24 Broodjeszaak)  (L) DUINENSTRAAT  (R) FIETSTUNNEL
●

In de komende jaren wordt de Vreyshoring (zuid) richting provil
volledig heringericht met kwalitatieve ﬁets- en voetpaden.

VREYSHORRING  (L) KOEKOEKSTRAAT
●

Na overleg met de bewoners enkel toegankelijk voor zwakke weggebruikers

 (R) VLUTTERSTRAAT  (R) BALENDIJK - Oversteken
 (L) ELTENBOS  (R) ROERDOMPSTRAAT
 (R) KOPSHOEVE  (L) NACHTEGAALSTRAAT  (L) HEES
 (Bocht rechts) KLACHTLOOPSTRAAT
●

Parking stadhuis Deze geasfalteerde parking grenst aan het Hertog Janplein en
is aangegeven met de nodige signalisatie.

Molsekiezel oversteken  SLEUTELSTRAAT
 (bocht rechts) ADELBERG
Molsekiezel: In april 2016 openden we het 2de deel van de heraanleg van de
Molsekiezel. Bij de werken is rekening gehouden met de beschikbare ruimte.
Fietspaden, haagjes, moeraseiken, Zwarte Elsen en het maximaal behoud van
bestaande bomen hebben er een aangename woonomgeving van gemaakt.
Ook heeft het openbaar vervoer ruim zijn plaats.
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 (L) WANSTRAAT  Wijerken oversteken
 HEIBERGSTRAAT  (L) SPEELPLEINSTRAAT
●
●

Recreatiezone voor atletiek, tennis en het nieuwe zwembad
Park de Soeverein wordt met een totale oppervlakte van 35ha geprezen

voor zijn ligging in een rustige en groene omgeving.

Het speelt een belangrijke rol in de toeristisch-recreatieve structuur van de stad
en het imago van Lommel. Door het laagdrempelig, toegankelijk, aangenaam en
gezellig klimaat waarin op een ontspannen manier sport kan worden beoefend
heeft het een belangrijke maatschappelijke rol te spelen.
●

Het nieuwe zwembad heeft een 25 meterbad met zes banen, een apart
kinderbad, wellness en een familieglijbaan én een tennishal met vier banen. Een
gemeenschappelijke brasserie met een waterspeeltuin of spray park vormt de spil
van het hele complex.

 (R) SPORTVELDENSTRAAT  Fiets de parking op naar
ingang speeltuin  Fiets terug en steek sportveldenstraat over
 Fiets over de zandweg rechts van de sporthal (Voorbij de
betonnen paaltjes) Fiets achter de sporthal links en volg de
zandweg (R) WEG TUSSEN VOETBALVELDEN EN CAFETARIA
LOMMEL SK  Volg betonweg tot einde uitgang
 (L) SPEELPLEINSTRAAT  (R) FIETSPAD
Door de bossen richting het kanaal Bocholt Herentals.

(Passeer horecazaak De Engel) (L) LOSSINGWEG - KANAAL
 Fiets over de brede berm naar links en rijd op de parallelweg
tussen de bomen over een zandweg verder.

●
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De Klagloop vertrekt vanuit het centrum in de omgeving van de Klachtloopstraat
en kan bij hevige regenbuien de regen bufferen en inﬁltreren en mondt uiteindelijk
uit in het kanaal.

Om een wandeling vanuit het centrum richting de vallei van de Klagloop in
een groene omgeving mogelijk te maken, willen we in de toekomst langs
de Klagloop een trage verbinding/wandelpad vanuit het centrum voorzien.

●

Hondenlosloopweide In deze omheinde zone mogen honden (onder toezicht
van hun baasje) los lopen.
Het hondenlosloopgebied in de Lommelse Sahara van 4 hectare groot kunnen
bezoekers bereiken via de witte Dreef of de Lossingsweg. Een tweede hondenlosloopgebied van 3 hectare, kan je vinden grenzend aan de Molsekiezel en de Ruwe
Heuvelweg.

 UITKIJKTOREN

De dertig meter hoge toren staat in onze Lommelse Sahara - een grote publiekstrekker
voor wandelaars.
De Sahara is inspiratiebron geweest voor het ontwerp van de toren, waarin de
glooiende lijnen van zandduinen herkenbaar zijn. Bij het beklimmen van de trap kijkt
de bezoeker tussen de touwen door naar het landschap.
De toren heeft drie platformen. Helemaal boven heb je een prachtig uitzicht!

Fiets dezelfde weg terug naar LOSSINGSWEG
 Fiets terug fietspad op  (R) SPEELPLEINSTRAAT
 Passeer rechts de school MPI Helix  Fiets rechtdoor
 (L) WEYERKEN  (R) LEPELSTRAAT  Stadslaan
oversteken  LEPELSTRAAT  VEEMARKT
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Kunstwerk ‘Veemarkt’
Een nieuw kunstwerk van Lommelaar
Kasper Bosmans brengt op een
subtiele en frivole manier kleur op
dit plein dat vroeger bekend stond
als de ‘Veemarkt’. 20 betonnen
blokken zijn bedekt met platen in
emaille met de afbeelding van een
schaap, in blauw- en goudtinten.
●

 (L) KERKSTRAAT  (L) KERKPLEIN
●

Heraanleg Kerkstraat
Doelstelling is om de intensiteit van het autoverkeer te ontmoedingen en de
belevings- en verblijfskwaliteit te verhogen. Er werd gestreefd om er een
belevingszone van te maken met aandacht voor de shopper en zwakke weggebruiker
een toekomstgerichte groenstructuur en een sfeervolle verlichting.
Binnen de beschikbare ruimte werd op een subtielere manier nog parkeerruimte
voorzien, maar op een manier dat enkel kort wordt geparkeerd, maar aanzet op
randparkings de wagen achter te laten om verder door het centrum te trekken.
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www.startjezaakinlommel.be
is een initiatief om ondernemende zielen
en pandeigenaars te verenigen.

●

●
●

●

Heraangelegd kerkplein
Restauratie Sint-Pietersbandenkerk
Na een renovatieperiode van 21
maanden zijn de 100 jaar oude
muurschilderingen en miniaturen, die
onder een dubbele verﬂaag zaten,
terug te zien. Het eindresultaat
is monumentaal en wondermooi!

Kunst op het kerkplein
‘In Harmonie’ van Joz. De Loose. Dit werk symboliseer de mens in gezinsverband
en is in 1996 bij de heraanleg van het plein.
Verscholen tussen het weelderige bladerdek van een oude eikenboom bevindt
zich het werk van Timm Ulrichs ‘Projekt Damokles IV’. Een project ter ere van het
1000-jarig bestaan van Lommel.

Graag eindigen we onze ﬁetstocht met een hapje en
drankje bij de vele horecazaken in het centrum.
Als lijstduwer heb ik samen met de Limburg ambassadrice
Yvonne Eijkenduijn met zorg deze route voor jou samengesteld.
Hopelijk heb jij er van genoten.
De afgelopen twaalf jaar hebben wij een aantal
mooie dingen mogen realiseren die het beeld van
en het leven in Lommel veranderd hebben.
Samen met de andere kandidaten zijn wij volledig
klaar om er de komende zes jaar weer keihard
tegenaan te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Geert Jansen
(lijstduwer)

Yvonne Eijkenduijn
(17)
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PROJECTEN IN DE KIJKER BUITEN DEZE FIETSTOCHT
KERKHOVEN: PLEIN HOLLANTS
Spar Kerkhoven en Savemak (Vastgoed-verzekeringen-bank) en horecazaak Ons Genoegen vestigden
hun nieuwe zaak langs het nieuw
aangelegde plein tegenover de Kerk
van Kerkhoven.
Boven de gelijkgrondse handelspanden
werden ook een 15-tal woongelegenheden onder de vorm van duplexappartementen gebouwd. Langs de zuidelijke
wand werden met het OCMW van de
stad Lommel serviceﬂats gebouwd.
Ter zelfder tijd ontwikkelde de stad Lommel een volledige nieuwe verkaveling met
groen binnenplein achter de kerk.
Ondergronds zijn er een 30-tal parkeerplaatsen voorzien met een bijkomende
ondergrondse verbinding/uitbreiding naar de noorderzijde van het plein.
Er werd ook een nieuwe doortocht gemaakt waardoor de leefbaarheid en de veiligheid
voor zowel voetgangers als ﬁetsers enorm toenam. Voor de nieuwbouw zijn ruime
voetgangerszones aanwezig.
Met een 12-tal bomen wordt ook een groen accent gegeven aan het plein.
Er zijn ﬁetsbeugels geplaats voor in totaal een 30-tal ﬁetsen.
Ook een nieuwe overdekte bushalteinfrastructuur kon niet ontbreken.
In samenspraak met de Spar werd een overdekte winkelkarrenstalling geïntegreerd.

KUNSTACADEMIE
Op 1 september werd ook de nieuwe Kunstacademie in Lommel geopend.
Met de renovatie van het oude Hoevezavel op Heeserbergen in Lommel geven we
een nieuwe impuls voor het kunstonderwijs. De nieuwe Kunstacademie moet het
culturele leven in Lommel een positieve boost geven.
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WONEN AAN HET WATER IN DE BARRIER
Een toegangsweg vanuit de St.-Lucasstraat richting Vaartstraat wordt aangelegd.
Deze toegangsweg, die in asfalft wordt aangelegd is doodlopend voor autoverkeer
met draaizone in beton op het einde.
Naast deze weg worden er parkeerplaatsen voorzien.
Het hemelwater van het openbaar domein wordt in een aan te leggen gracht
opgevangen dat ter plaatse inﬁltreert.
Aan de kant van de Sint-Lucasstraat wordt er een voetpad in betonstraatstenen aangelegd.
Aan de linkerzijde van deze nieuwe weg worden er ééngezinswoningen gebouwd.
Er is veel ruimte voor groen. zo zullen er een aantal bomen en heide worden
aangepland. Er worden paden aangelegd die aansluiten aan de kanaalzone. Deze
wegen worden voorzien van een aantal ﬁetsbeugels.
Door dat er in deze verkaveling veel open zone kan in de hoogte gebouwd worden met
twee woonblokken. Hier heeft het gemotoriseerd verkeer via parkeergarages toegang.

SPORTHAL KERKHOVEN
De 640 m² grote
sporthal biedt ruimte
aan plaatselijke en
andere
Lommelse
sportverenigingen én
aan de school.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Sport
en Recreatie Lommel,
bouwheer van de
nieuwe hal, heeft
met de plaatselijke
basisschool Sint-Jan
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de uitbating van de sporthal.
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Wil je onze lijst optimaal
steunen, stem dan op
al onze kandidaten!

Lijst 8: voor3920lommel
1 INDENHOEK Dag

17 EIJKENDUIJN Yvonne

2 FONTANA Sarah

18 JANSSEN Bram

3 BOTS Geert

19 VAN DIEST Kresten

4 VANHEUKELOM Susy

20 VAN DEN EYNDE Michael

5 VANVELTHOVEN Anja

21 WANDELS Inge

6 BOES Linda

22 HENNEBERT Ingrid

7 FRIET Britt

23 VAN HOUT Johan

8 JANSSENS Eddy

24 VANDENBERK Josée

9 FANSA Aylin

25 GEUENS-BEERENS Peggy

10 SNOKX Marc

26 VAN GESTEL David

11 CHABAANE Khaled

27 KEIJZER-VERKAMMEN Agnès

12 BOUDEWIJNS Brenda

28 LUYTEN Stefan

13 CARDINAELS Eddy

29 MAES Nancy

14 PAULUS Davy

30 VANBENEDEN Roger

15 DIRIKX Inne

31 JANSEN Geert

16 VANDERMEER Frédéric

Verkiezingsdrukwerk - Niet op de openbare weg gooien - V.U.: Dag Indenhoek, Stortstraat 53, 3920 Lommel - Foto’s: Yvonne Eijkenduijn, Linda Boes en Monique Abrahams - Ontwerp: www.vanbun-communicatie.be

Je kan op meerdere
kandidaten van onze lijst
stemmen.

