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SAMENVATTEND  STANDPUNT  VAN  DE  DORPSRAAD  ZOLDER-CENTRUM: 

“ZOLDER-CENTRUM  WIL 
GEEN  ZONDER-CENTRUM  WORDEN” 

 

 
 

Vroeger was Zolder-centrum zeer goed uitgerust met bovenlokale voorzieningen. Die voorzieningen 
dreigen nu echter één voor één uit het dorp te verdwijnen. Het bibliotheekfiliaal en het postkantoor zijn 
al enige jaren weg. Het zwembad werd gesloten. Het volwassenenonderwijs verhuisde naar het vroegere 
mijnterrein en zal daar binnen enkele jaren worden vervoegd door CC Muze. Voor gemeenteschool 
“Beekbeemden” wordt gezocht naar een andere inplantingsplaats. De Sportstudie van 2013 stelde – 
omwille van besparingsmaatregelen – ook de afbraak voor van de 2 sporthallen, het judolokaal, het 
vergaderlokaal, de cafetaria en de tennisterreinen, … 
 
“Zolder-centrum” dreigt dus “Zonder-centrum” te worden. 
 
De Dorpsraad wenst dat Zolder-centrum een dynamisch dorp blijft, met een evenwicht tussen wonen, 
werken, handel, dienstverlening, cultuur, sport, ontspanning en recreatie. Daarvoor blijft de aanwezig-
heid van goede lokale voorzieningen een noodzaak. 
 
Een dorp met weldra 7.500 inwoners moet ter plaatse kunnen blijven beschikken over goede 
accommodaties voor sport, cultuur en verenigingsleven. Om gebruik te maken van lokale cultuur- en 
sportvoorzieningen, zouden de inwoners van Zolder-centrum niet mogen worden aangewezen op het 
gebruik van een auto om zich te verplaatsen naar andere dorpen of gemeenten. 
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De Dorpsraad vraagt daarom een ernstige studie over de renovatie en het energiezuiniger maken van de 
bestaande sporthallen en het judolokaal. In andere gemeenten (Kermt-Hasselt, Overpelt, …) blijkt 
dergelijke renovatie wel mogelijk. Het voorstel is om deze sportaccommodatie, die al beschikt over een 
vergaderlokaal en een cafetaria, uit te breiden met een feestzaal, een keuken en 2 vergaderlokalen, 
zodat Zolder-centrum terug een volwaardig gemeenschapscentrum krijgt. 
Indien renovatie uiteindelijk niet mogelijk zou blijken, moet worden voorzien in een volwaardige, 
nieuwe sporthal, die zowel schoolsporten, als recreatie- en competitiesporten toelaat. Een eenvoudige 
turnzaal volstaat dus niet om de thans aanwezige 1.250 m² netto-sportoppervlakte te vervangen.  
 
De Dorpsraad vraagt ook de renovatie en/of het activeren van de werking van andere bestaande 
infrastructuur in Zolder-centrum: het museum Woutershof, het jeugd- en sportcentrum Jogem, de 
tentoonstellingsruimte onder de kerk, … 
 
De door het Gemeentebestuur voorgenomen verplaatsing van de gemeenteschool, gebeurt best naar de 
bestaande zone voor gemeenschapsvoorzieningen in Zolder-centrum (Zwembad, CC Muze), zodat deze 
inplanting een centrumversterkend effect heeft. Zoals voorgesteld in het overleg met het 
Gemeentebestuur, wordt deze school best uitgebouwd tot een “open of multifunctionele school”, d.w.z. 
met grote openheid naar de plaatselijke gemeenschap en met het zoveel mogelijk samen benutten van 
dezelfde infrastructuur in Zolder-centrum. 


