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‘Naar de Kern' in Lummen volledig afgerond
Het Laatste Nieuws - 22 Nov. 2022

Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput heeft op 18 november in Lummen het kernkompas ‘Naar de Kern' overhandigd aan
burgemeester Luc Wouters en schepen van lokale economie Rita Moors. Daarmee wordt het traject 'Naar de Kern' voor Lummen
afgesloten.

Het traject werd in het leven geroepen door de provincie Limburg en UNIZO. Limburgse steden en gemeenten gaan hierin met lokale
stakeholders en (retail)experts op zoek naar duurzame antwoorden voor de uitdagingen van de Limburgse handelskernen. Omwille
van de geplande herinrichting ligt de focus voor Lummen op het gemeenteplein en de straten daarrond. “De Provincie Limburg heeft
het traject naar dit eindrapport voor 33.000 euro gefinancierd” aldus Vandeput.

In november 2022 telt Lummen 207 handelspanden. Hiervan zijn er 59 ingevuld door winkels, 35 door horeca en 91 door
consumentgerichte diensten. 22 panden oftewel 10,6% van de handelspanden staan momenteel leeg. Gangmaker voor de heropleving
van het handelscentrum is het DNA van Lummen. “Dankzij de inbreng van heel wat Lummense actoren (handelaars, jongeren,
senioren en andere stakeholders) zijn we erin geslaagd om het typische Lummens DNA te ontrafelen: wat zijn onze troeven, waarin
blinken we uit, wat kan er beter. Want onze gemeente heeft wel degelijk een eigen identiteit. Missie geslaagd dus,” zegt burgemeester
Luc Wouters (CD&V).

Concreet stelt het Kernkompas voor om het gemeenteplein te verfraaien met een opwaardering van de bestaande kiosk, het aanbod
van retail en horeca te verbeteren met bijzondere aandacht voor voorzieningen voor de oudere bevolking en jongeren en het
verengingsleven ruimte te geven. Verder wil men de kern met de omliggende natuur zoals de 1000 jarige eik, het Schulensmeer en de
Vallei van de Zwarte Beek verbinden

Elke week publiceren we meer dan 100 HLN+ artikels en videos. Open jouw toegang tot onze beste journalistiek en archief.

https://www.hln.be/lummen/naar-de-kern-in-lummen-volledig-afgerond~a26bc8a8/

