
 
Activiteiten  

April & Mei 2013 

Info: 
Vernieuwde Website : 

 

www.ZolderC.be 

16/05 > ZOLDERcentrum 

kalender 

“Uit en thuis  

in Zolder”  

21 april : Zolder Kermis & Jaarmarkt 

28 april : Zolderrun, Sport-inn Zolder 

16 mei :  Het schepencollege luistert 

              in Zolder 

24, 25 & 26 mei : Circo Paradiso,   

                           dromen op Wielen 

Meer weten : 

Neem een kijkje op de vernieuwde website 

ww.zolderC.be 

 -  Dorpsraad Zolder  - 



Iedereen die zich aangesproken voelt om 
mee te denken en mee te werken aan  

een leuke en aangename leefomgeving 

en binnen de cirkel van   

‘groot’ ZolderCentrum woont :  

WELKOM 

De dorpsraad ZolderC werd in het voorjaar van 2007 opgericht 
door enkele inwoners. 
 

Samen werken aan een mooier, aangena-

mer en levendiger dorp is de algemene 
doelstelling van onze dorpsraad. 
 

De dorpsraad met een dagelijks bestuur houden op regelmatige 
tijdstippen een vergadering en jaarlijks wordt er een algemene 
vergadering gehouden waarop alle inwoners van Zolder-Centrum 

aanwezig mogen zijn. 
 

Het grondgebied Zolder-centrum wordt afgebakend 

door grosso modo de volgende grenzen: spoorweg sta-

tion Zolder-Houthalen - Autosnelweg 314 - Drij Dreven - 

Vrunstraat - Vogelsancklaan - Meylandtlaan - Toeristisch 

fietspad (oude kolenspoor) - spoorweg station Zolder. 

 Info : vernieuwde website  

www.zolderc.be 
Een vergadering bijwonen of je aansluiten, 

iedereen is welkom. Je hebt  nieuws voor ZolderC ?  
Dan kan je ons bereiken via mail of  contact nemen met : 

  

Patrick Tartarin 
 

Dorpsstraat 53/1   -   3550 Heusden-Zolder  -   Tel. : 011/537228 
E-mail: ptartarin@hotmail.com 

De dorpsraad ZolderC stelde reeds een  

doelstellingen-pakket samen : 
 

1. Ruimtelijk (lange termijnvisie) 
        Wat met toekomst Woutershof ? 

        Aanpassingen aan RUP i.f.v. een lange termijnvisie 

        Toekomst Domherenhof, CVO, Heldenplein, CC Muze : plannen? 

        Woningbouw betaalbaar houden d.m.v. bouwgronden 
 

2. Commercieel (lange termijnvisie) 
        Welke commerciële invullingen voor Heldenplein voorzien ? 
 

3. Verkeer & mobiliteit (lange termijnvisie) 
         Parkeerbeleid uitbouwen, parkings aanduiden: Prioriteiten ? 

        Oplossingen voor oude gebouwen 

        Veilig verkeer : fietsen, routes, stille wegen, AUTO in het verkeer 
 

4. Gouden Kwartet 
         Sporthal en zwembad : antwoord gezocht ivm hun toekomst 

        CC Muze : wordt uitgebreid, verbouwd, wanneer ? 

        Fietsroutenetwerk : huidige toestand ?  

        Domherenbos 
 

5. Activiteiten 
         Jaarlijks terugkerende activiteiten 

        Een St. Maartensvuur eind 2013 ? 

         

 
Het nieuwe schepencollege wil zijn beleidsplanning onder meer 
baseren op een 'luisterronde' in de verschillende kerkdorpen.  

 

 Vier vaste thema's :veiligheid, afval, infrastructuur en    
 voorzieningen en lokale initiatieven eigen aan de buurt en   
 aansluitend is er de mogelijkheid om een aantal vragen te stellen    
 of onderwerpen aan te kaarten (geen individuele uiteraard).  
 

Vragen vooraf sturen naar :  

volksraadpleging@heusden-zolder.be.  

Deze luisterronde - Voor Zoldercentrum - zal plaatsvinden  

 in de Harmoniezaal-Dorpsstraat op 16/05/‘13.  

De vergadering start om 19 uur en eindigt om 21 uur.  

Welke prioriteiten en vragen ? 

http://www.zolderc.be/algemene-vergadering
http://www.zolderc.be/algemene-vergadering
mailto:ptartarin@hotmail.com

