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Aanwezig:    

  

     Dorpsraad: Zie Bijl A 

 

Ambtshalve:  

 

     Zie Bijl A 

     

Spreker: 

 

     Zie Bijl A 

   

Bezoekers:  Bevolking van Zolder-centrum en sympathisanten (+/- 62 personen)   

  

Verslag: OPEN DORPSRAAD van 24 juni 2015 

 

1. Welkomswoord  door de voorzitter Jos Willems en een woordje uitleg over het verloop van de avond: 

AGENDA: 

- Afsluiting Drij Dreven (door Jos/Danny) 

- Waterwerken Schansbeemden (door Bavo Vandamme, inwoner) 

- Voorzieningen voor een leefbaar Zolder-centrum (door Jef Elsen) 

Pauze 

- Verkeersveiligheid aan de scholen (door Danny, Kurt Vanvelk (school), Eric Fisette (handelaars), schepen Lode 

Schops) 

- RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) voor Zolder-centrum (uitleg door Jos, schepen Lode Schops) 

- Invulling site “oud gemeentehuis” (door Jos, Danny) 

Einde 

2. Akkoord na 1 jaar? 

- Beekbeemden is gebleven 

- Zwembad is gesloten (afbraak was voorzien voor het voorjaar 2015) 

- CC Muze, gaat naar de voormalige mijnsite (zou klaar moeten zijn halfweg 2018) 

- Sporthal: nog vraagtekens,maar zal uiteindelijk verdwijnen 2019?) 

- Stille Wegen/Trage Wegen: nog twee dorpsraden moeten hun vergadering houden, dan zal een er een 

  vergadering gehouden worden met de stand van zaken en dit voor heel de bevolking. 

3. Afsluiting Dry Dreven 

Na stemming besluit de meerderheid (59 stemmen) om de Drij Dreven open te houden maar de snelheid 

te beperken en daar controle op te houden. 

Enkelen opperden om eventueel de omgeving ervan als recreatiegebied in te richten. 

4. Waterwerken Schansbeemden 

Bavo geeft de volgende uitleg daaromtrent: 

a. Gebiedsomschrijving: grosso mode het gebied links tussen de Ringlaan en de Molenstraat richting 

Stationstraat. Sinds 1977 is er niets gedaan aan de wateroverlast die men er heeft. 

b. De stijging van het grondwater is er een constante probleem. 

c. Een eerste klacht werd in 1999 ingediend. Daar is nooit een antwoord op gekomen. 

d. In 2012 werd terug contact gelegd met de gemeente. 

e. Na een grondige studie van het gebied (door de inwoners laten uitvoeren), werd dit voorgelegd aan de 

gemeente. Kwamen echter van een kale reis terug. 

f. Huidige situatie: na advies P. Tielens aan de dorpsraad doorgegeven die terug de vraag stelde aan het  

Gemeentebestuur. 

g. Beloftes werden gedaan in maart 2015 waarmee dan de ruiming en de drainering ervan is begonnen. 

Beheer door “Waterwegen” was een groot probleem, dat zou nu echter opgelost moeten zijn. 

h. Commentaar uit het publiek: de politie heeft er een controle gehouden van het zwart water dat er aanwezig 

was. Het resultaat is nog niet gekend. 

i. Na 14/15 jaar is men dus eindelijk begonnen aan de zuivering en controle van dit gebied. In september 2015 

zal er een evaluatie gebeuren en een samenkomst met de provinciale diensten, het gemeentebestuur en de 

betrokkenen. 

        Dorpsraad Zolder-Centrum DR 04-2015 

OpenDorpsraad Harmoniezaal 

Verslag 24-06-15 
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1. 5.   Voorzieningen voor een leefbaar Zolder-centrum: inleiding door Jef Elsen 

(Jef Elsen is inwoner van Zolder-Centrum en heeft een zeer ruime ervaring met de planning van accommodaties voor jeugd, cultuur en sport: 

-in Limburg: als cultuuradviseur van de LiSO en als directeur van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren; 

-in Vlaanderen: in Vlaamse adviesorganen en als directeur van de Stafdienst Infrastructuur van het Ministerie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media)  

De Dorpsraad van Zolder-Centrum probeert de “leefbaarheid” van het dorp Zolder-Centrum te bevorderen.  

De leefbaarheid van een dorp wordt bepaald door een veelvoud van factoren: 

- de aanwezigheid van voldoende en aangepaste voorzieningen, zoals: woongelegenheden, straten en pleinen, 

werkgelegenheid, kinderopvang, onderwijsinstellingen, erediensten, winkels, handel, diensten, horeca, medische zorg, 

sportvoorzieningen, voorzieningen voor recreatie en ontmoeting, dorpshuis, verenigingen, seniorenzorg, speelpleintjes, 

parkeerplaatsen, openbare verlichting, groen, openbaar vervoer, fiets- en wandelpaden, … 

- een gezond milieu: geen vervuiling, bodemverontreiniging, luchtbezoedeling, geluidsoverlast, nachtlawaai, verloederd 

straatbeeld, leegstand, verkrotting, zwerfvuil, autowrakken, slachtafval, kapotte speeltoestellen, verwaarloosde straten 

en parken, … 

- voldoende sociale veiligheid: afwezigheid van storende factoren zoals vandalisme, inbraken, diefstal, drugsgebruik, 

storend verkeer, … 

- een goed sociaal klimaat: inwoners die actief deelnemen aan het cultureel en maatschappelijk gebeuren, actief  

verenigingsleven, buurtcontacten en -feesten, burenhulp, geen burenruzies, … 

- een overheid die aangepaste beleidsmaatregelen neemt en het dorpsleven ondersteunt en stimuleert.  

Een dorp dat verstoken blijft van de noodzakelijke voorzieningen ter plaatse en dat voor elke dienst aangewezen is op een 

verplaatsing (per auto) naar naburige gemeenten of centra, is ten dode opgeschreven. Dat dorp is veroordeeld om een 

kwijnend bestaan te leiden als “slaapdorp”. 

 

De leefbaarheid van Zolder-Centrum dreigt op het spel te staan, na het verdwijnen van het bibliotheekfiliaal, het 

postkantoor, een aantal winkels en horecazaken, het zwembad, het volwassenenonderwijs, … en na de aangekondigde 

afbraak of het vertrek van de sporthallen, de tennisterreinen en het cultuurcentrum. 

In het verleden is Zolder-Centrum goed bedacht geweest met een aantal bovenlokale voorzieningen, die de draagkracht 

van dit dorp zelfs te boven gingen. We denken aan het zwembad, het bovenlokaal cultuurcentrum met theaterzaal, het 

volwassenenonderwijs, … Maar als deze bovenlokale voorzieningen verdwijnen uit Zolder-Centrum (of elders een betere 

locatie vinden), blijft dit dorp wel recht hebben op aangepaste lokale voorzieningen. Zo mag bv. niet worden vergeten dat 

een bovenlokaal cultuurcentrum niet alleen een bovenlokale opdracht heeft als bv. theaterzaal, maar ook een functie heeft 

als dorpshuis en ontmoetingspunt voor de onmiddellijke omgeving. 

 

PLANNING  SPORTVOORZIENINGEN 

ZOLDER-CENTRUM 

 

Sinds jaar en dag gebruikt de Vlaamse Overheid (BLOSO) planningsnormen per inwoner voor: 

- het maken van een eerste raming van de behoefte aan bijkomende sportaccommodaties voor een bepaald 

verzorgingsgebied (dorp, gemeente, regio, …); 

- het vergelijken van de uitbouw van de aanwezige sportaccommodaties in de verschillende gemeenten in Vlaanderen; 

- het opsporen van “witte vlekken” (gemeenten of regio’s die minder goed voorzien zijn van sportaccommodaties). 

De planningsnormen geven aan dat een bepaalde bevolkingsomvang voldoende ruim is om een normale, goede 

bezettingsgraad van de voorgestelde sportaccommodatie te kunnen voorzien, maar garanderen niet dat de voorgestelde 

accommodatie dan ook economisch rendabel is te maken. 

 

VLAAMS  SPORTINFRASTRUCTUURPLAN: 

In voorbereiding van het Vlaams Sportinfrastructuurplan, besloot de Vlaams Minister van Sport in 2008 om de bestaande 

planningsnormen voor sportaccommodaties te actualiseren. Het Vlaams Sportinfrastructuurplan is een inhaalproject 

voor de uitbouw, in een Privaat-Publieke Samenwerking, van plaatselijke sportaccommodaties (sporthallen, zwembaden, 

kunstgrasvelden, multifunctionele sportcentra) ter waarde van 250 miljoen euro (Decreet 28/05/2008 betreffende een 

inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering). 

Bij het toekennen van een subsidie werd rekening gehouden met volgende elementen: 

- de verhouding tussen de oppervlakte van de aanwezige sportinfrastructuur en de vigerende norm per inwoner voor de 

aangevraagde sportinfrastructuur; 

- de mate waarin de huidige sportinfrastructuur overbezet en/of ontoereikend is; 

- de toegankelijkheid van de aangevraagde sportinfrastructuur: de bereikbaarheid zowel met het openbaar vervoer als te 

voet, per fiets of met de wagen; de toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen, zoals  mensen met een handicap of 

bejaarden; 

- de stedenbouwkundige en operationele haalbaarheid van de aangevraagde sportinfrastructuur. 

 

PLANNINGSNORMEN: 
De reële lokale behoefte aan sportinfrastructuur moet blijken uit de mate waarin de bestaande sportinfrastructuur 

afwijkt van de behoeftenorm, die overeenstemt met: 
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a) kunstgrasveld: 5,1 m² per inwoner; 

b) eenvoudige sporthal: 0,165 m² per inwoner; 

c) eenvoudig zwembad: 0,0139 m² per inwoner; 

d) multifunctioneel sportcentrum: de vigerende normen voor de verschillende deelaccommodaties. 

(Besluit Vlaamse Regering 23/05/2008, art. 20). 

In opdracht van de Vlaamse Overheid, actualiseerde de KUL in 2008 op basis van onderzoek naar de beoefeninggraad en –

frequentie ook nog volgende wetenschappelijk onderbouwde normen voor sportaccommodaties: 

e) overdekte sportaccommodaties (sporthallen en sportlokalen): 0,22 m² netto-sportoppervlakte per inwoner; 

f) voetbalvelden in natuurgras: 4,7 m² natuurgrasoppervlakte per inwoner; 

g) sportvelden in natuurgras (voetbalvelden + andere sportgrasterreinen): 5,1 m² natuurgras-oppervlakte per inwoner. 

(Geciteerd in: www.bloso.be/sportinfrastructuur/onderzoekplanning) 

 

PLAATSELIJKE  PLANNING: 
Volgens het BLOSO zijn de investering- en exploitatiekosten van moderne sportaccommodaties doorgaans vrij hoog. Een 

duidelijke inschatting van de actuele en de toekomstige behoeften is bijgevolg aangewezen. Voor het bepalen van deze 

behoeften op gemeentelijk en stedelijk niveau wordt best uitgegaan van de verschillende sportfacetten die verband houden 

met het gebruik van de lokale sportinfrastructuur. Deze verschillen van locatie tot locatie. Onder meer dient rekening 

gehouden met: 

- het aantal inwoners; 

- de bevolkingsspecificiteiten (bv. leeftijdspiramide; ruimtelijke ordening, …); 

- het aantal (recreatie)sportclubs en de beschikbare (gewenste) sportgebruiksuren; 

- de al aanwezig zijnde sportaccommodaties; 

- de schoolbevolking, de eigenheden van de lessen sport (ook naschools) en de huidige (of gewenste) invulling; 

- de noden van de individuele, niet georganiseerde (recreatieve) sportbeoefenaar; 

- de eventuele impact van het toerisme, … 

      (www.bloso.be/sportinfrastructuur/onderzoekplanning) 

In de Beleidsnota Sport 2014-2019 stelt minister van sport, Philip Muyters dat iedereen het recht heeft om in zijn eigen 

buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier een leven lang te kunnen sporten. De minister stelt voor deze 

beleidsperiode ook Vlaamse subsidies in het vooruitzicht voor de renovatie of de vervanging van lokale sportinfrastructuur. 

 

 

 

EERSTE  RAMING  ZOLDER-CENTRUM: 

 

TYPE  SPORTACCOMMODATIE PLANNINGS- 

NORM 

ZOLDER-C 

7.500 inw. 

Eenvoudige sporthal 0,165 m²/inw. 1.238 m² 

Overdekte sportaccommodaties (sporthallen en –lokalen) 0,22 m²/inw 1.650 m² 

Eenvoudig zwembad 0,0139 m²/inw 104 m² 

Kunstgrasveld 5,1 m²/inw. 38.250 m² 

Sportvelden in natuurgras (voetbalvelden + andere velden) 5,1 m²/inw. 38.250 m² 

 

BIJKOMENDE  NORMEN  VOOR  EENVOUDIG  ZWEMBAD  EN  EENVOUDIGE  SPORTHAL 

 

EENVOUDIG  ZWEMBAD 

Volgens het Vlaams Sportinfrastructuurplan moet een eenvoudig overdekt sportzwembad minimaal bestaan uit een 

zwembadoppervlakte van 10 m bij 25 m (of 250 m²), aangevuld met een bad voor recreatief zwemmen of een instructiebad. 

(Ministerieel Besluit 10/03/2010, art. 2). ). Het zwembad van Zolder-Centrum was 17m x 8m = 136m² groot. 

De bevolkingsomvang van Zolder-Centrum volstaat dus niet om een eenvoudig zwembad te kunnen verantwoorden. 

Hierbij weze wel opgemerkt dat de bevolkingsomvang van Heusden-Zolder (32.767 inwoners) wel voldoende groot is om 

een eenvoudig zwembad te kunnen verantwoorden (455 m²). Zoals hoger vermeld, stellen de planningsnormen wel dat de 

bevolkingsomvang voldoende ruim is om een goede bezettingsgraad te kunnen bereiken, maar niet dat de accommodatie 

ook financieel rendabel is te maken. 

 

EENVOUDIGE  SPORTHAL 

Het Vlaams Sportinfrastructuurplan stelt dat de netto-sportoppervlakte van een eenvoudige sporthal minimaal 26 m bij 34 

m (of 884 m²) moet bedragen bij een vrije hoogte van minimaal 7,5 m en een bijkomend overdekt polyvalent sportlokaal 

moet hebben met een minimale netto-sportoppervlakte van 156,25 m² en een vrije hoogte van 4 m. (Totaal: 1.040,25 m²).  

 

De bevolkingsomvang van Zolder-Centrum voldoet dus ruimschoots om (na het eventueel afbreken van de huidige 

sporthallen van 33mx21mx7m en 25mx16mx8m en het judolokaal) een eenvoudige sporthal met polyvalent 

sportlokaal te kunnen verantwoorden. 

 

Het Ministerieel Besluit van 12/11/2009 (art. 2 en 4) voorziet verder volgende basisvoorzieningen voor een eenvoudige 

sporthal: 

- een inkomhal; 

- een toezichtlokaal met EHBO-voorzieningen; 

http://www.bloso.be/sportinfrastructuur/onderzoekplanning
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- een spelersgang; 

- een bergruimte voor poetsgerei; 

- een technische ruimte; 

- publieke toiletten, afzonderlijk voor dames, heren en personen met beperking; 

- toiletten voor sporters, afzonderlijk voor dames, heren en personen met een beperking; 

- gemeenschappelijke kleedkamers met bijhorende, gemeenschappelijke douches en sanitair; 

- kleedkamers voor scheidsrechters, met bijhorende gemeenschappelijke douches en sanitair; 

- technische inrichting en uitrusting eigen aan een sporthal; 

- een sportvloer in de overdekte sportruimte en het polyvalent sportlokaal die voldoet aan de Europese norm EN14904. 

 

In het kader van het Vlaams Sportinfrastructuurplan kwamen ook volgende ruimten nog in aanmerking voor subsidiëring 

(niet verplicht te voorzien) (Ministerieel Besluit 12/11/2009, art. 4): 

- tribunes voor maximaal 200 zitplaatsen bij de sportzaal; 

- een cafetaria (maximale oppervlakte 210 m²) met een kleine keukenruimte en een berging; 

- een elektronisch scorebord; 

- aansluitingsleidingen voor gas, riolering, elektriciteit (laagspanning) en andere nutsvoorzieningen tot 50 m vanaf de 

bouwplaats; 

- werken en diensten die bijdragen tot de toegankelijkheid voor personen met een beperking. 

 

DE  SPORTSTUDIE  HEUSDEN-ZOLDER  EN  ZOLDER-CENTRUM 

 

Op 27 mei 2013 bezorgde Grontmij Belgium het eindrapport van de studie “Studie en visievorming Sportinfrastructuur 

Heusden-Zolder” aan het Gemeentebestuur van Heusden-Zolder. Het Gemeentebestuur “nam akte van het bestaan” van de 

studie, maar engageerde zich niet om de voorstellen van de studie ook uit te voeren. 

Eigenlijk zou deze vaststelling al voldoende moeten zijn om de studie meteen verticaal te klasseren. Maar bij besprekingen 

over het sportbeleid in de gemeente, wordt toch te pas en te onpas verwezen naar (onderdelen van) de sportstudie. Voor de 

Dorpsraad van Zolder-Centrum redenen genoeg om de sportstudie kritisch onder de loep te (laten) nemen. 

De sportstudie blijkt vooral ingegeven vanuit financiële bekommernissen en streeft vooral een centralisatie van de 

competitiesporten op enkele locaties na. De sportstudie heeft echter geen oog voor de recreatiesporten (sport voor allen), 

noch voor de wensen en noden van de bestaande sportclubs, noch voor een gelijkwaardige behandeling van de 

verschillende dorpen bij een goede spreiding van de sportinfrastructuur. De sportstudie blijkt het bestaan van 

planningsnormen in functie van de bevolkingsomvang niet te kennen. 

 

Voor Zolder-Centrum bevat de sportstudie volgende voorstellen: 

 

Site Sporthal Zolder (p. 47): 

- Afbraak van het zwembad (17m x 8m), waarbij een oplossing moet worden gezocht voor de zwemclub en de school in 

de nieuwe zwembaden van Hasselt en Beringen. (Geen oplossing voor individuele zwemmers?). 

- Afbraak van de sporthallen (33m x 21m x 7m; 25m x 16m x 8m; judolokaal; vergaderlokaal; cafetaria) en de 4 

tennisvelden na realisatie van het nieuw sportcentrum op site De Val (Terlaemen) tegen 2019, waar dan de diverse 

sportclubs en de turnclub zouden terecht kunnen (afstand: ruim 7 km). Ook het binnenplein van de overdekte 

wielerpiste op Terlaemen zou enkele sportterreinen bevatten voor de inwoners en sportclubs van Heusden-Zolder 

(bruikbaar tijdens wedstrijden en trainingen van de wielerpiste en tijdens evenementen van Omloop Terlaemen?) De 

tennis zou kunnen verhuizen naar Helzold, de gevechtssporten naar de sporthal van Heusden of andere sporthallen. 

- In het RUP te voorzien dat vrijgekomen ruimte woonzone wordt. 

Probleem: in een evenwichtig beleid naar alle dorpen van Heusden-Zolder, moet het Gemeentebestuur compensaties 

voorzien voor Zolder-Centrum voor het wegvallen van deze sportaccommodaties. Het kan niet zijn dat de sportclubs en de 

inwoners van Zolder-Centrum (weldra 7.500 inwoners) voor alle sportactiviteiten in een overdekte sportinfrastructuur 

steeds een verplaatsing moeten maken naar andere dorpen binnen of zelfs buiten de gemeente Heusden-Zolder (zie: hoger). 

 

Site Voetbal Vrijheid Zolder (p. 51-52): 

- Aankopen van perceel 44B en 59M. De aankoop van perceel 59M lijkt haalbaar: eigendom van een vereniging, 

vruchtgebruik voor een oud vrouwtje (sic!). 

- Bouw van nieuwe voetbalinfrastructuur voor gans Heusden-Zolder: 5 bijkomende voetbalvelden, kantine en 

kleedkamers, aanleg van Waterstraat om St.-Annastraat te ontlasten. 

- Verhuis op relatief korte termijn van diverse clubs naar Vrijheid Zolder: Viversel, Bolderberg, Statie Sport, Jeugd 

KVVHZ, … 

 

Dit voorstel lijkt moeilijk te realiseren: 

- De inwoners van de Bieststraat vrezen geluidsoverlast en bijkomende verkeersdrukte. 

- De voetbalclubs van Viversel (vorig seizoen) en Vrijheid Zolder (dit seizoen) zijn gestopt met activiteiten. 

- De in de studie vermelde “vereniging” is de vzw Solidariteit Jef & Jeanne Ulburghs, die de eigendom van ongeveer 2 

ha bij testament ter beschikking kreeg, met de verplichting om het goed te blijven gebruiken ter nagedachtenis van Jef 

& Jeanne. (Het in de studie vermelde zgn. “oud vrouwtje”, Jeanne, overleed op 3/5/2015). 

 

Site Groene Wijk (p. 58): 
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De site aan de Vlinderstraat 1 ligt in een zone voor ambachtelijke bedrijven en voor kleine en middelgrote ondernemingen. 

De sportstudie stelt voor om het gebruik van deze infrastructuur stop te zetten, de kantine en de kleedkamers af te breken en 

de site terug zijn oorspronkelijke bestemming te geven ter uitbreiding van het bedrijvencentrum. De sporters kunnen, indien 

gewenst, terecht op andere sites waar wordt gevoetbald. 

 

Andere niet vermelde sportaccommodaties: 

De sportstudie maakt geen melding van een aantal sportaccommodaties in Zolder-Centrum, die wel vermeld worden in de 

BLOSO-inventaris (opgesteld in samenwerking met de gemeentelijke sportdiensten): 

- De BLOSO-mountainbikeroute vertrekkend van het domein Meylandt; 

- De fit-o-meter in het gemeentelijk park Het Domherenhuis; 

- De sportaccommodaties van Jogem: atletiekpiste, 2 voetbalvelden, basketbalveld en volleybalveld. 

De 2 eerste accommodaties bevinden zich (gedeeltelijk) op gemeentelijke eigendom, wat inhoudt dat het gemeentebestuur 

verplicht is om het eigenaaronderhoud te doen. De sportstudie brengt deze kost echter niet in rekening (betekent dit dat 

deze accommodaties zullen worden verwijderd?). 

De sportaccommodaties op Jogem vangen een gedeelte op van de behoefte aan ruimten voor sportbeoefening in Zolder-

Centrum. Vermits deze infrastructuur echter niet opgenomen is in de sportstudie, voorziet deze studie voor de 

eerstkomende 30 j. echter geen gemeentelijke ondersteuning voor deze accommodaties. 

 

STELLING  VAN  DE  DORPSRAAD: 

De bestaande sportaccommodaties in Zolder-Centrum moeten behouden (en gerenoveerd) of vervangen door andere 

aangepaste sportvoorzieningen (zie: planningsnormen). 

 

 

PLANNING  CULTURELE  VOORZIENINGEN 

ZOLDER-CENTRUM 

 

Net zoals voor de sportaccommodaties, hanteert de Vlaamse Overheid ook planningsnormen voor de bouw van culturele 

centra (cultuurcentra en ontmoetingscentra). Deze bouwnormen werden voorbereid door de Commissie van Advies inzake 

Culturele Infrastructuur (bouwsubsidies voor culturele centra, openbare bibliotheken, jeugdhuizen, schouwburgen en 

musea) en door het College van Advies voor Culturele Centra (erkenning en werkingstoelagen culturele centra) en werden 

opgenomen in o.a. artikel 6 tot 10 van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 21/10/1992. 

 

PLANNINGSNORMEN  ONTMOETINGSCENTRUM/DORPSHUIS  7.500  INWONERS: 

 

BOUWPROGRAMMA  VOOR  7.500  INWONERS M² 

INKOM – FOYER: 

- Tochtsas 

- Foyer 

- Vestiaire 

- Toiletten 

- Berging poetsmateriaal 

162 

  12 

  80 

  30 

  30 

  10 

PLAATSELIJKE  OPENBARE  BIBLIOTHEEK P.M. 

DIDACTISCHE  RUIMTEN: 

- 2 vergaderlokaal voor elk ongeveer 25 personen 

- Groot vergaderlokaal 

- Polyvalent leslokaal (o.a. koken) 

- Lokaal manuele expressie met bergruimte 

340 

  60 

  80 

150 

  50 

POLYVALENTE  ZAAL: 

- Zaalruimte 

- Podium 

- Toebehoren artiesten 

- Berging podium 

- Magazijn podium 

- Berging van tafels, stoelen, enz. 

- Projectie- en regiecabine 

- Berging van dranken bij polyvalente toog 

668 

448 

P.M. 

  80 

  30 

  10 

  60 

  15 

  25 

VERBRUIKZAAL: 

- Verbruiksruimte 

- Keuken 

- Berging keuken 

- Berging dranken en andere 

131 

  75 

  16 

  10 

  30 

BESTUURSLOKALEN: 

- Cultuuranimator 

- Secretariaat-servicecentrum 

- Archief 

56 

  24 

  20 

  12 

ALGEMENE  TECHNISCHE  DIENSTEN: C.V., hoogspanning, gasontspanning, … 50 
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CIRCULATIERUIMTE  EN  TOILETTEN  BUITEN  HET  FOYER: 140 

TOTAAL: 1.547 

 

EEN  VOORGESCHIEDENIS 

 

In de provinciale planningsstudie (Jef Elsen, Jaak Vander Elst, “Socio-kulturele Centra in Limburg, LiSO, 1973) stond het 

volgende te lezen: 

“… In Zolder is een cultureel centrum met toneelzaal in opbouw, bovenlokaal dienstig voor Zolder en Heusden (de fusie 

vond pas plaats in 1977) …”; 

“… Het Casino Beringen is in 1972 aangekocht door het Provinciebestuur en wordt uitgebouwd tot gewestelijk cultureel 

centrum (inmiddels in 2006 verkocht aan de stad Beringen) …”.. 

 

Op het laatste moment werd de inplantingsplaats van het cultureel centrum van Zolder gewijzigd, echter zonder het 

ontwerpplan grondig aan te passen. Dit had later nadelige gevolgen voor het gebruik van het centrum: een weinig gebruikte 

inkompartij en een minder gunstige ligging van de cafetaria. 

Tijdens de bouwwerken, werden onder druk van de toneelvereniging, in de vlakke toneelzaal gradinen voorzien. Daardoor 

werd de feestzaal uitgebouwd in de ruimte voorzien voor het bibliotheekfiliaal, dat zelf een onderkomen kreeg in een 

vergaderlokaal. Onder druk van de subsidiërende overheid, diende het bibliotheekfiliaal ondergebracht in de oorspronkelijk 

voorziene ruimte en werd een feestzaal en vergaderlokalen bijgebouwd. 

Het centrum is er door zijn goede werking in geslaagd om een bovenlokale erkenning (en subsidiëring) af te dwingen in de 

categorie B (na het CCHasselt en de 2 provinciale culturele centra de hoogste erkenning binnen Limburg). 

In 2001 werd het Cultuurcentrum Heusden-Zolder op basis van het nieuwe decreet ingedeeld in de categorie C, wat 

jaarlijks recht geeft op een werkingssubsidie van de Vlaamse Gemeenschap van circa € 130.000 (+ eventuele 

projecttoelagen). 

Muze is dus geen klein cultuurcentrum met een theaterzaal (376 personen), een feestzaal (650 personen), cafetaria, 

meerdere vergaderlokalen en tentoonstellingsruimten, een ruim en gevarieerd eigen programma-aanbod, een open 

receptieve werking,  meer dan 100.000 bezoekers per jaar (of meer dan 300 bezoekers per openingsdag), een 25-tal 

personeelsleden en een 45-tal vrijwillige medewerkers, ... 

 

EEN  DOELGERICHTE  PLANNING: 

 

Het Gemeentebestuur van Heusden-Zolder besliste dat het Cultuurcentrum Muze verplaatst wordt naar De Verdieping op 

het gewezen mijnterrein. Voor deze beslissing worden meerdere argumenten aangehaald. De renovatie van het bestaand 

gebouw zou duurder uitvallen dan de uitbouw op de nieuwe locatie. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Vanuit 

de ervaring met het bestaand gebouw, kan op de nieuwe locatie een functioneler accommodatie worden gebouwd (hoger 

werd al gewezen op de historisch te verklaren weinig functionele indeling van het Muzegebouw). Een sterk argument is 

zeker ook dat energiezuiniger kan worden gebouwd (waardoor er ook kan worden bespaard op werkingskosten) en dat kan 

worden rekening gehouden met de meest moderne technische apparatuur en uitrusting (bv. door het Besluit van de Vlaamse 

Regering van 16/11/2012 komen erkende cultuurcentra in aanmerking voor subsidies voor het automatiseren van 

theatertrekken en voor digitalisering van filmvertoners). 

 

De Vlaamse Regering legde in het Besluit van 26/10/2012 de bouwnormen vast voor een Cultuurcentrum, categorie C: 

- Schouwburg met ten minste 300 zitplaatsen of een polyvalente zaal met ten minste 300 zitplaatsen, waarvan ten 

minste 150 op uitschuifbare tribune of vaste gradinen 

- Andere polyvalente ruimte van ten minste 150 m² 

- Tentoonstellingsruimte(n) van ten minste 150 m² 

- Vier lokalen voor cultureel gebruik. 

 

Volgens informatie van de Internetgazet Heusden-Zolder van 23/06/2015 zou het plan van de Nieuwe Muze het volgende 

omvatten: 

- Schouwburg met 400 vaste plaatsen 

- Toneeltoren 

- Multifunctionele zaal met 120 plaatsen en uitschuifbare tribune 

- Balzaal 

- Tentoonstellingsruimten 

Bij een doelgerichte planning,moet echter niet alleen worden bekeken wat de beste inplantingplaats is voor een bovenlokaal 

cultuurcentrum, maar moet ook worden onderzocht welke voorzieningen in Zolder-Centrum nodig blijven om te blijven 

voldoen aan de dagelijkse behoeften van het plaatselijk vereniging- en gemeenschapsleven (zie: hoger). 

 

Standpunt van de Dorpsraad: 

Als er al redenen zijn om de bovenlokale functies van Muze (theater, tentoonstellingen) te verplaatsen, dan nog heeft 

een dorp met weldra 7.500 inwoners recht op een aangepast dorpshuis voor lokale culturele activiteiten. 
 

Bovenvermelde planningsnormen zijn een goede, eerste raming van de noodzakelijke voorzieningen voor een 

dorpshuis in Zolder-Centrum, rekening houdend met het aantal inwoners van het beoogd verzorgingsgebied. Maar voor 

rekening houdend met het aantal inwoners van het beoogd verzorgingsgebied. Maar voor een verantwoorde planning is 

meer nodig. Er dient ook rekening gehouden met een reeks gegevens die specifiek situatiegebonden zijn: 
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- de juiste situering van het verzorgingsgebied en zijn relatie tot de omliggende dorpen en gemeenten; 

- de omvang, de kwaliteit, de bezettingsgraad en de toegankelijkheid van de al aanwezige culturele accommodaties; 

- de bevolkingssamenstelling: bv. veel jongeren of senioren, omvangrijke groep migranten, enz. 

- de verwachte demografische evolutie en het algemeen ontwikkelingsperspectief van het beoogd verzorgingsgebied; 

- de activiteitsgraad van het aanwezige culturele werk en de behoeften die door de aanwezige organisaties (voorlopig) 

niet kunnen ondervangen worden; 

- de noden en de wensen van de (toekomstige) gebruikers; 

- de mogelijkheden van aankoop en van vernieuwbouw van in onbruik geraakte gebouwen; 

- de mogelijkheid van integratie met andere voorzieningen: onderwijs, sport, recreatie, … 

- de integratie in een planning voor de diverse culturele werksoorten (jeugd, sport, vorming, kunsten) en voor de diverse 

verzorgingsniveaus (dorpen, gemeente, eventueel bovenlokaal); 

- de verwachte toekomstige werking: beheersvorm, personeelsbezetting, eigen programmatie en/of receptieve 

activiteiten, te verwachten relaties met al bestaande culturele accommodaties of voorzieningen in de omgeving, … 

(Jef Elsen, Art. “Het Planningsaspect”, in: “Culturele Centra in Vlaanderen. Evaluatie en Toekomst”, Sociologisch 

Onderzoeksinstituut KU Leuven, 1984, p. 24.) 

 

In de mij laatst bekende inventaris van de aanwezige culturele infrastructuur, opgesteld door de LiSO in samenwerking met 

de gemeentelijke culturele diensten (N. Steegmans, J. Elsen, “Gids Ruimten voor Cultuur”, LiSO, Hasselt, 1989, p. 330-

331) waren volgende accommodaties van Zolder-Centrum opgenomen: 

- Harmoniezaal “De Ware Vrienden”, Dorpsstraat 78 

- Cultuurcentrum, Dekenstraat 40 

- Jeugdlokalen Jogem, Sluisbamd z/n 

- Domherenhuis, Dekenstraat 43 

Uiteraard vragen deze inventaris en de daarin vermelde gegevens, om een actualisatie.  

Bij de planning van een aangepast dorpshuis in Zolder-Centrum moet inzonderheid antwoord worden gegeven op volgende 

vragen: 

- Moeten in een dorpshuis in Zolder-Centrum alle ruimten voorzien in de planningsnormen voor een bevolking van 

7.500 inwoners worden opgenomen (gezien de nabijheid van Muze en bv. harmoniezaal en Jogem)? 

- Welke ruimten van het dorpshuis zijn eventueel gemeenschappelijk (eventueel zelfs onder één dak) te voorzien 

met de school- en sportaccommodaties (bv. cafetaria, feestzaal, vergaderzaal, inkom, kleedkamers, …) 

 

Op de website van Zolder-centrum vind je de volledige toespraak door Jef Elsen onder rubriek “Verslagen” alsook dit 

verslag. Website: www.ZolderC.be 

 

6. Verkeersveiligheid aan de scholen 

 Danny geeft een korte uitleg over de huidige situatie voor de school ’t Molenholleke. 

 De hoofdvraag van de betrokkenen is of het mogelijk is om er eenrichtingsrichting te maken. 

 Kurt geeft nu uitleg: 

 - Statistieken: het is er niet onveilig maar geeft wel een onveilig gevoel. 

 - Creatieve positieve gedachten worden er gevraagd om dit op te lossen. De handelaars werden gevraagd en nu via deze 

  “Open Dorpsraad” of dit algemeen was. De reactie blijkt hetzelfde te zijn voor alle betrokkenen. 

 - Aan de hand van een plaatsbepaling met vijf opties legt hij uit wat de mogelijkheden zijn voor dit eenrichtingsverkeer: 

 

 

http://www.zolderc.be/
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Optie 1: 

• Hoofdingang LS : via Heldenplein. Hekpoortje naar fanfarezaal = enkel uitgang in uitzonderlijke situaties en 

standaard afgesloten. Witte deur Holstraat = enkel personeel en schoolbus. 

•  Hoofdingang KS : via steegje naast apotheker. Paarse deur Holstraat enkel voor personeel en schoolbus. 

•  parkeren van/naar school  

•  LS : Heldenplein + tussen CVO en gemeentehuis 

•  KS : Heldenplein + Schuttershof + nieuw te voorziene parkeerhavens 

 1-richtingsverkeer in Dorpsstraat van ING en deel van Holstraat  

•  Schoolbus : 1
ste

 stop : witte deur in LS Molenstraat, 2
de

 stop : paarse deur KS Holstraat. Daarna verder via Pastoor 

Saksstraat. 

PLUS 

- Geen kruisend verkeer meer in Dorpsstraat centrum 

-  Mogelijkheid om extra “parkeerhavens” te maken op vrijgekomen ruimte in Dorpsstraat centrum 

-  “overlast” parkeren op stoep van/naar KS is weinig waarschijnlijk 

 bewoners in 1-richtingzone moeten bij verlaten van parking/garage enkel rekening houden met verkeer uit 1 richtin 

 MINPUNTEN 

- Handelaars krijgen enkel bezoekers via aanvoer vanuit Dekenstraat/Molenstraat  

-  In Dorpsstraat centrum zijn “obstakels” nodig om snelheid te minderen 

-  bewoners in 1-richtingzone kunnen enkel via 1 hun woning bereiken en verlaten 

-  duidelijk visuele “oversteek zone” dient voorzien tussen Kuipke en steegje naast apotheek 

 

Optie 2:  

° Hoofdingang LS : via Heldenplein. Hekpoortje naar fanfarezaal = enkel uitgang in uitzonderlijke situaties en 

standaard afgesloten. Witte deur Holstraat = enkel personeel en schoolbus. 

•  Hoofdingang KS : via steegje naast apotheker. Paarse deur Holstraat enkel voor personeel en schoolbus. 

•  parkeren van/naar school  

•  LS : Heldenplein + tussen CVO en gemeentehuis 

•  KS : Heldenplein + Schuttershof + nieuw te voorziene parkeerhavens 

•  1-richtingsverkeer in Dorpsstraat van kerk naar deel van Holstraat en Schuttershof  

•  Schoolbus : 1
ste

 stop paarse deur KS Holstraat, 2
de

 stop : witte deur in LS Molenstraat.  

PLUS 

- Geen kruisend verkeer meer in Dorpsstraat centrum 

-  Mogelijkheid om extra “parkeerhavens” te maken op vrijgekomen ruimte in Dorpsstraat centrum 

-  “overlast” parkeren op stoep van/naar KS is weinig waarschijnlijk 

-  bewoners in 1-richtingzone moeten bij verlaten van parking/garage enkel rekening houden met verkeer uit 1 

richting 

MINPUNTEN  
- Handelaars krijgen enkel bezoekers via aanvoer vanuit Inakker / Pironlaan  

- In Dorpsstraat centrum zijn “obstakels” nodig om snelheid te minderen 

-  bewoners in 1-richtingzone kunnen enkel via 1 hun woning bereiken en verlaten 

-  zeer onoverzichtelijke bocht Inakker naar Dorpsstraat blijft 

-  duidelijk visuele “oversteek zone” dient voorzien tussen Kuipke en steegje naast apotheek 

 

Optie 3: 

• Hoofdingang LS : via Heldenplein. Hekpoortje naar fanfarezaal = enkel uitgang in uitzonderlijke situaties en 

standaard afgesloten. Witte deur Holstraat = enkel personeel en schoolbus. 

•  Hoofdingang KS : via steegje naast apotheker. Paarse deur Holstraat enkel voor personeel en schoolbus. 

•  parkeren van/naar school  

•  LS : Heldenplein + tussen CVO en gemeentehuis 

•  KS : Heldenplein + Schuttershof + nieuw te voorziene parkeerhavens 

•  1-richtingsverkeer in Dorpsstraat van kerk naar deel van Holstraat  

•  Schoolbus : 1
ste

 stop paarse deur KS Holstraat en via Pastoor Saksstraat naar 2
de

 stop : witte deur in LS 

Molenstraat.  

PLUS 

- Geen kruisend verkeer meer in Dorpsstraat centrum 

-  Mogelijkheid om extra “parkeerhavens” te maken op vrijgekomen ruimte in Dorpsstraat centrum 

-  “overlast” parkeren op stoep van/naar KS is weinig waarschijnlijk 

-  bewoners in 1-richtingzone moeten bij verlaten van parking/garage enkel rekening houden met verkeer uit 1 

richting 

MINPUNTEN 

- Handelaars krijgen enkel bezoekers via aanvoer vanuit Inakker / Pironlaan  

- In Dorpsstraat centrum zijn “obstakels” nodig om snelheid te minderen 

-  bewoners in 1-richtingzone kunnen enkel via 1 hun woning bereiken en verlaten 

-  zeer onoverzichtelijke bocht Inakker naar Dorpsstraat blijft 

-  duidelijk visuele “oversteek zone” dient voorzien tussen Kuipke en steegje naast apotheek 
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Optie 4: 

• Hoofdingang LS : via Heldenplein. Hekpoortje naar fanfarezaal = enkel uitgang in uitzonderlijke situaties en 

standaard afgesloten. Witte deur Holstraat = enkel personeel en schoolbus. 

•  Hoofdingang KS : via steegje naast apotheker. Paarse deur Holstraat enkel voor personeel en schoolbus. 

•  parkeren van/naar school  

•  LS : Heldenplein + tussen CVO en gemeentehuis 

•  KS : Heldenplein + Schuttershof + nieuw te voorziene parkeerhavens 

•  1-richtingsverkeer in Dorpsstraat van de kerk naar deel van Holstraat  

•  Schoolbus : 1
ste

 stop bij apotheek (en kids via steegje naar ingang KS) en dan verder via Dorpsstraat naar 2
de

 stop 

: witte deur in LS Molenstraat.  

PLUS 

- Geen kruisend verkeer meer in Dorpsstraat centrum 

-  Mogelijkheid om extra “parkeerhavens” te maken op vrijgekomen ruimte in Dorpsstraat centrum 

-  “overlast” parkeren op stoep van/naar KS is weinig waarschijnlijk 

-  bewoners in 1-richtingzone moeten bij verlaten van parking/garage enkel rekening houden met verkeer uit 1 

richting 

MINPUNTEN  
- Handelaars krijgen enkel bezoekers via aanvoer vanuit Inakker / Pironlaan  

- In Dorpsstraat centrum zijn “obstakels” nodig om snelheid te minderen 

-  bewoners in 1-richtingzone kunnen enkel via 1 hun woning bereiken en verlaten 

-  zeer onoverzichtelijke bocht Inakker naar Dorpsstraat blijft 

-  duidelijk visuele “oversteek zone” dient voorzien tussen Kuipke en steegje naast apotheek 

-  kleuters moeten in alle weersomstandigheden stukje wandelen door steegje naar poort 

-  schoolbus zal een iets langere “stop” hebben dan huidig 

Optie 5: 

Deze kan naar voren gebracht worden eventueel tijdens een vergadering van de werkgroep. 

We zoeken positieve ideeën om veiligheid rond de scholen te brengen. 

 

We krijgen nu een reactie van de handelaars uit monde van Eric: 

- de handelaars willen ook veiligheid, 

- deze is vooral tijdens de openging- en sluitingsuren van de school nodig, dit stelt ook dat er op dat ogenblik 

  problemen bijkomen 

- handelaars zijn niet zo scheutig op veranderingen 

- het probleem stelt zich niet alleen voor de kinderen, ook voor de inwoners …. Sensibiliseren is dan ook de motto  

(reactie uit het publiek: er is ook nog het wild parkeren en de te grote snelheid) 

Schepen Lode Schops: 

- ideeën werden reeds vroeger geopperd, men heeft naar middelen gezocht om deze op te lossen en toegepast,  

  maar schijnbaar is dit nog niet genoeg. 

- er is een verkeersdeskundige door het gemeentebestuur aangesteld om deze problemen aan te pakken 

- daarna zal er een samenkomst zijn met de dorpsraad, de handelaars, scholen, inwoners. Tijd en plaats zal nog bepaald 

  worden. 

7. RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) voor Zolder-centrum 

Jos geeft een korte uitleg wat de RUP is. 

Het gebied omsluit ongeveer het gebied tussen het Barbaraplein via Ringlaan/Dekenstraat tot aan de Meylandtlaan via de 

Bieststraat. 

- Zolder-centrum heeft nog verschillende BPA en deze zijn verouderd en deze RUP kan voor vernieuwing zorgen. 

- vooral moeten de tussenliggende ruimtes zo goed mogelijk benut worden. 

- er werd reeds hulp gekregen van de gemeente om de werkgroepen daaromtrent te starten en hebben er reeds 

  werkvergaderingen plaatsgevonden. 

Schepen Lode Schops: 

- de RUP is uitgesteld door problemen personeel van de gemeente (bevallingen, ziektes enz …) 

- Beekbeemden krijgt echter een inhaalbeweging die op 04 september 2015 zal beginnen. 

- timing plaats oud CVO: nog twee jaar ten dienste van de school ’t Molenholleke en het gemeentehuis (archivering)  

8. Invulling site “oud gemeentehuis” 

 Er zijn onduidelijkheden geweest in het verleden:  

- open bebouwing of niet,  

- problemen in tijd,  

- woningen, parking, archivering en plaats voor de gemeente 

- horeca 

- nieuwbouw kan meer activiteiten opbrengen 

Na een rondvraag in het publiek wordt er door de meerderheid (54 tegen 8) gekozen voor een combinatie waar o.a. het 

OCMW kan worden gehuisvest, samen met een parking, woningen, handel en horeca voorzieningen. 

Dit om het centrum meer leefbaarder te maken. 

 

Er zal in de toekomst omtrent al deze behoeften en noden (hiervoor opgenoemd), werkgroepen worden opgericht en dit in  

de schoot van de dorpsraad om al deze punten te behandelen en in goede banen te leiden en dit samen met de gemeente. 
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Dit verslag en de uiteenzettingen van deze vergadering kan men ook raadplegen via de website: www.ZolderC.be 

 

Volgende vergadering:  

Voor leden Dorpsraad en Werkgroepen (kennismaking),  zal doorgaan op woensdag 03 september 2015.  

Deze uitnodiging zal via de gemeente komen daar zij de inrichters zijn. 

Gelieve jullie aanwezigheid te bevestigen via e-mail aan Patrick Tartarin (ptartarin@hotmail.com) 

 

 

Bijlagen: Nihil 

 

 

Getekend              Getekend 

Patrick Tartarin              Jos Willems 

Secretaris              Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                


