
an: Cardinaels Ann [mailto:ann.cardinaels@heusden-zolder.be]  
Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 07:36 
Aan: 'jos.willems9@telenet.be' <jos.willems9@telenet.be>; Willems Vastgoed 
<info@willemsvastgoed.be> 
Onderwerp: afsluiten Dekenstraat 
  
Beste voorzitter van Dorpsraad Zolder, 
Dag mijnheer Willems, 
  
Bijgevoegd vindt u een brief over het afsluiten van de Dekenstraat. 
Deze brief zal vandaag ook door de stadswachten in de brievenbussen van de bewoners van Kuipersstraat, 
Beenhouwersstraat en een deel van Dekenstraat gestoken worden.  
  
De brief stond blijkbaar gisteren al op de internetgazet, terwijl wij de communicatie naar de inwoners vandaag pas 
gepland hebben. Sorry daarvoor.  
  
Met vriendelijke groeten 
  
Ann Cardinaels 
Dossierbeheerder Ruimtelijk Beheer & Woonbeleid 
Dossierbeheerder Leefomgeving 
Gemeente Heusden-Zolder 
t. 011/80.80.87 of 011/80.82.33 - e. ann.cardinaels@heusden-zolder.be 
  
Aan de bewoners van deBeenhouwersstraat,Kuiperstraat,DekenstraatDatumuw kenmerkons kenmerk1 juli2020-

PB/AC/865.1/20-afdelingcontactpersoontelefoonnummerbijlage(n)Ruimte-LeefomgevingAnn Cardinaels011 80 80 

87-Knip DekenstraatBeste inwonerDoor de corona-pandemie beleven we speciale tijden. Dit vraagt ook om 

speciale maatregelen. Ter hoogte van de sporthal in Zolder is er omwille van de afstandsregels, extra ruimte 

nodig voor bijkomende sportterreinen. Daarom wordt er inde Dekenstraat, tussen de sporthal en het oude 

cultuurcentrum,een deel van de straat ingenomen om een extra basketveld aan te leggen.Dit betekent dat de 

Dekenstraatwordt geknipt voor autoverkeer tussen de parking van desporthal en de toegang tot het 

Domherenhuis in beiderichtingen. Voetgangers en fietsers kunnen wel nog door. De maatregel gaat in vanaf 1 

juli. Om ervoor te zorgen dat de parking van de sporthal en het Domherenhuis goed bereikbaar zijn voor auto’s, 

wordt het eenrichtingsverkeer in de Beenhouwersstraat en de Kuiperstraat opgeheven.De maatregel past 

bovendien in het project ‘Groen hart voor Zolder’, waarover u op de gemeentelijke website meer info vindt: 

https://www.heusden-zolder.be/groen-hart-voor-zolderMet vriendelijke groetenYolanda PaulussenMario 

BorremansWaarnemend algemeen directeurBurgemeester 

 

Zie hieronder het bewzaar van de dorpsraad Zolder-centrum 
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DORPSRAAD  ZOLDER-CENTRUM 

 

OPEN BRIEF AAN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 

 

“KNIP  VAN  DEKENSTRAAT  NIET  KNAP” 

 

Sommige overheden verschuilen zich achter de coronacrisis om beslissingen 

halsoverkop door te drukken … jammerlijk genoeg, dikwijls zonder enig overleg, 

inspraak of tijdige aankondiging. 

 

Op 3 juli kregen de inwoners van Beenhouwersstraat, Kuiperstraat en Deken-

straat in Zolder-centrum een schrijven van de Gemeente in de bus. Er werd hen 

meegedeeld dat de afstandsregels van de coronacrisis een extra basketbalveld in 

openlucht noodzakelijk maken. Vanaf 1 juli wordt daarvoor een deel van de 

Dekenstraat ingenomen. De Dekenstraat wordt geknipt voor autoverkeer tussen 

de parking van de sporthal en de toegang tot het Domherenhuis. In de 

Beenhouwersstraat en de Kuiperstraat wordt tweerichtingsverkeer ingevoerd. 

 

De Dorpsraad vindt dit een laattijdige en een op dit moment zelfs overbodige 

beslissing. In het begin van de coronacrisis, was een extra sportveld in openlucht 

nog te verantwoorden omdat toen alleen lichaamsbeweging in de buitenlucht was 

toegestaan. Maar vanaf 8 juni mocht de basketbal weer contactloos trainen en dit 

zowel buiten als binnen. En vanaf 1 juli zijn contactsporten als basketbal weer 

volledig toegelaten (mits het respecteren van bepaalde regels). Overigens heeft 

de basketbalclub niet gewacht op een initiatief van het Gemeentebestuur en zelf 

een oplossing gevonden om in openlucht te trainen (GBS Beekbeemden). 

 

Voor het aanleggen van een extra speelveld, gebruik maken van een deel van de 

Dekenstraat, is helemaal van de pot gerukt. In de directe omgeving zijn andere 

en betere mogelijkheden te vinden. De verwijzing naar het project “Groen hart 

voor Zolder” is niet terecht. Weliswaar voorziet dit project ook in een knip van de 

Dekenstraat, maar met de bedoeling om er een veilige parking en een “kiss and 

ride” voor de gemeenteschool en de sportzaal aan te leggen. Het project voorziet 

op de betrokken plaats geen bijkomende speelvelden. Integendeel, door het 

project zullen zelfs de nu bestaande 4 tennisvelden in openlucht verdwijnen. 

 

Door nu holderdebolder de Dekenstraat te willen knippen, worden gevaarlijke 

situaties gecreëerd bij het oprijden van de Ringlaan en in de Beenhouwersstraat 

en in de Kuiperstraat. Deze enge straten zijn immers niet uitgerust om tweerich-

tingsverkeer toe te laten. Vooral fietsers lopen gevaar omdat de straten niet 

voorzien zijn van fietspaden. De situatie zal trouwens nog worden verergerd door 

het werfverkeer bij de bouw van de sportzaal en de nieuwe gemeenteschool. 

 



De geplande ingreep maakt ook noodzakelijk dat met De Lijn een nieuw bustraject 

moet worden overlegd. Zonder de nodige verkeersingrepen, zijn de 

Beenhouwersstraat en de Kuiperstraat niet bruikbaar door harmonicabussen. 

 

De Dorpsraad vraagt het Gemeentebestuur deze beslissing terug te schroeven en 

het project “Groen hart voor Zolder” niet met “stukjes en beetjes” uit te voeren. 

 

Namens Dorpsraad Zolder-centrum, 

Het Dagelijks Bestuur: 

 

Jos Willems  Patrick Tartarin  Danny Tielens  Jef Elsen 

 

 

 

 

 

 


