Heusden-Zolder, 30 juni 2017

DORPSRAAD ZOLDER - CENTRUM
Beste,

Via deze weg danken wij iedereen die aanwezig was op de laatste Gemeenteraad bij
het overhandigen van de “Open Brief over het Sportcentrum” aan het Gemeentebestuur. Ook danken wij zeer hartelijk de organisaties van Zolder-centrum en onze
sympathisanten voor hun steun en medewerking.
Bij het overhandigen van de open brief, antwoordde de burgemeester dat:
- er door de BTW-kwestie, nog steeds geen volledige zekerheid is dat de
Wielerpiste er komt en dat het in ieder geval nog vele jaren zal duren vooraleer de
Wielerpiste kan worden geopend;
- het huidige bestuur geen beslissing heeft genomen over het al dan niet afbreken
van het Sportcentrum te Zolder-centrum. Dit hoort toe aan het volgend bestuur;
- de beslissing over het Sportcentrum in Zolder-centrum niet hoeft gekoppeld te
worden aan de realisatie van de Wielerpiste.
Vanuit de Dorpsraad gaven wij volgende reactie:
- deze actie rond het behoud van een overdekte sportaccommodatie in Zoldercentrum, kadert in onze bekommernis om ons dorp leefbaar te houden en de
sloop en de leegloop van openbare voorzieningen te voorkomen;
- in afwachting van een beslissing over het Sportcentrum van Zolder-centrum, moet
het Gemeentebestuur alleszins het eigenaarsonderhoud ter harte blijven nemen
en bv. iets doen aan het beginnend betonrot.
Tijdens de gemeenteraad beweerde de schepen van sport dat een studie van de
KU Leuven aantoont dat sporters zonder problemen bereid zijn om 8 km (lees: de
afstand van Zolder-centrum naar Terlaemen) af te leggen naar een sporthal.
Wij kunnen wél correct lezen en rukken cijfers niet uit hun verband. De studie “Naar
een globaal sportinfrastructuurplan in Vlaanderen”, Jeroen Scheerder e.a.,
KU Leuven, 2016, stelt dat als je een straal trekt van maximum 5 km rond een
sporthal daarbinnen 99,29 % van de sporters wonen. Slechts 0,71 % wonen dus
verder dan maximum 5 km van de betrokken sporthal. De studie vindt bovendien
een goede geografische spreiding van de sportinfrastructuur essentieel voor het
bevorderen van de sportbeoefening (zeker bij jongeren en senioren) en ziet een
sociale meerwaarde van sportaccommodaties in het samenbrengen van mensen
(gemeenschapsontwikkeling).

In een vorige studie van de KU Leuven (“Behoeften aan sportinfrastructuur in
Vlaanderen”, Etienne Van Hecke e.a., 2008) werd gesteld dat een middelgrote
sporthal van 1.056 m² te verantwoorden is in kernen vanaf 6.400 inwoners. (Zoldercentrum telt weldra 7.500 inwoners.) De sportvoorzieningen worden best ingeplant
dichtbij grote bevolkingskernen om de verplaatsingen zo klein mogelijk te houden.
Waarom sluit de schepen zich niet aan bij de ruime beweging in Zolder-centrum om
het dorp leefbaar te houden en een overdekte sportaccommodatie ter plekke te
behouden? En dan hebben wij het nog niet eens over de economische, ecologische
(CO2-uitstoot!) en sociale impact van een verplaatsing van 8 km voor de sporters, de
scholen, de jeugd en de ouders.
Ook beweerde de schepen op de gemeenteraad dat slechts 12 van de 21 organisaties
die onze petitie ondertekenden, betalende gebruikers zijn van de sporthal. De
schepen “vergat” daarbij:
- dat, op een enkele uitzondering na, alle vaste gebruikers van de sporthal de
petitie ondertekenden;
- ook de vrije sporters en de gelegenheidsgebruikers mee te tellen;
- dat het sportcentrum niet alleen bestaat uit 2 sporthallen, maar ook uit een
judolokaal, een vergaderlokaal, een cafetaria en 4 tennisvelden in openlucht, met
elk hun gebruikers.
Maar bovenal wil de schepen blijkbaar het recht ontzeggen aan de gemeenschap van
Zolder-centrum om op te komen voor de leefbaarheid van hun dorp en de sloop en
de leegloop van openbare voorzieningen te voorkomen.
Meer dan ooit voelen wij ons gesterkt in onze actie voor een jeugdig, sociaal, sportief
en leefbaar Zolder-centrum.
De Dorpsraad nodigt jullie graag uit om jouw bedenkingen, opmerkingen of
aanvullingen schriftelijk over te maken aan:
de voorzitter en secretaris van de Dorpsraad Zolder-centrum,
jos.willems9@telenet.be en ptartarin@hotmail.com
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