Dorpsraad Zolder-Centrum DR 05-2012
Dorpsraad
Verslag

Fanfarezaal
20-11-12

Aanwezig:
Open Dorpsraad zie aparte lijst deelnemers (totaal 107 deelnemers)
Ambshalve:
Zie lijst
Verslag:
Onze ondervoorzitter Danny begroet alle aanwezigen en legt het verloop(zie hieronder) van de avond uit.
Voorzitster Lea De Cabooter kan niet aanwezig zijn wegens sterfgeval in de familie.
1. Ontvangst & Welkom
2. Werken in en rond ‘t Centrum & verwezenlijkingen door Jos Willems
- Bundel verslag gemeentebestuur van oktober 2012 (zie bijlage)
- voorstelling en diagonaal uitgelegd op slide
- wat is er reeds uitgevoerd (gaat goed vooruit)
- werfvergaderingen voor desbetreffende onderdeel dat uitgevoerd zal worden
Voorafgaand:
18 okt. Infovergadering : door Gemeente voor inwoners en betrokkenen
19 nov. infovergadering : handelaars, zelfstandigen., ondernemers
fasering werken, bereikbaarheid,
communicatie algemeen, afvaardiging werfvergaderingen
- Wat is er al verwezenlijkt
- Snelheid aannemer
- Planning algemeen
- Communicatie
De voorbije jaren is er veelvuldig en constructief overleg geweest met het gemeentebestuur :
a. oa. behoud van aantal parkings
b. verschillende infovergaderingen
c oorspronkelijk waren de werken getimed in twee fasen :
1. Centrum
2. Dekenstraat/Dorpsstraat/Molenstraat
De eerste fase is momenteel gestart:
a. uitgevoerd: verkeersgeleider Beekbeemden
b. lopend : rotonde aan Broekmans/Cvo
gelijktijdig in het centrum vernieuwde waterleiding, uitgevoerd : Pironlaan, Kuipke
werken worden door VMW toegelicht door brieven in de brievenbus van de betrokken bewoners
volgende fase : Dorpsstraat...
c. rotonde Pironlaan : sleepstrook voor De Lijn (en grote vrachtwagens)
d. infrastructuurwerken centrum
Communicatie :
-wekelijks werfvergaderingen in aanwezigheid van 2 afgevaardigden 1 dorpsraad / 1 handelaar/zelfstandige
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- duidelijke signalisatie aan de werken – soms wat laattijdig bv. afsluiten Ringlaan
- ZIE ook website gemeente : www.heusden-zolder.be
- veel zal afhangen van de verkeersafhandeling en bereikbaarheid van de handelszaken, het gemeentehuis,
de scholen...
Graag Uw medewerking
Vanaf januari hebben wij een nieuwe website en kunnen alle bewegingen gevolgd worden op de website :
input van de bewoners naar e-mail adres van Patrick Tartarin
De tweede fase is uitgesteld :
blijkbaar is de riolering onder de Dekenstraat/Dorpsstraat aan vernieuwing toe.
Gelet op de zeer hoge kosten zal hiervoor een subsidieaanvraag worden ingediend – reeds gebeurd ?
Na toezegging van deze subsidies zullen deze weken worden uitgevoerd (2016 – 2018 ?)
3. Veiligheid en Verkeer door Stephan Steegmans GEVOLGD DOOR EEN STEMMING
- voorstelling met slide,
- verkeersremmers, waar mogelijk?
- flitspaal net voor zone 30/u plaatsen?
- zoveel mogelijk infra naar bevolking
- stemming, van de aangehaalde opmerkingen
Voorstellen voor ……………….
Signaleer / contacteer ons
-Inakker, Dorpsstraat, Dekenstraat
-Mommestraat
-Nieuwstraat
-…………….
Voorstellen :
1.Flitspaal in het centrum : 30 km/ u STEMMING/ SLECHTS 10 % VOOR
2.Flitspaal aan het begin v/h centrum : 50 km /u STEMMING/ SLECHTS 25 % VOOR
3.Infrastructuren aanpassen, drempels, … STEMMING/ SLECHTS 1 % TEGEN
4.Snelheid op straat geverfd : 30 KM – 50 KM STEMMING/ SLECHTS 1 % TEGEN
5.En uw voorstellen ?
a. suggestiestrook in de Dekenstraat, fietspad naar school
b. minder borden nu bvb.: eerst een bord 50 dan 30 en dan terug 50
c. meer variabele snelheden: fiets steekt auto voorbij
d. meer politie controle, geen flitspalen
e. probleem voorrang
f. aanpassing verkeersdrempels, veel geluid en trillingen geven overlast bvb. in de Mommestraat
g. terugkoppeling naar de wijken om gegevens te verzamelen
h. probleem 30 Km/h: beboetenindien mogelijk
•Enkele meetresultaten verkeer in Zolder-Centrum
•Voorstellen tot betere verkeersveiligheid
– Input Dorpsraad
– Overhandigen aan gemeentebestuur
•Meetresultaten van de displays van de Politie/gemeente
– Dorpsstraat
– Inakker
– Ringlaan
•Enkele voorbeelden
•Niet de meest recente data
•Gemiddelden
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Inakker thv Dorpsstraat (ri Lummen)
Limiet = 30 km/h
30 %: 01 – 31 Km/h
40%: 31 – 41 Km/h
70%: 41 - 90 Km/h
Inakker thv Voetpad (ri Houthalen)
Limiet = 30 km/h
25 - 30 %: 01 – 31 Km/h
30 - 35%: 31 – 41 Km/h
30 – 35%: 41 - 90 Km/h
Eén voertuig tussen 91 en 100 Km/h
Zeven voertuigen tussen 81 en 90 Km/h
Ringlaan thv Beekbeemden (richting Lummen)
Limiet = 30 km/h
05 - 20 %: 01 – 31 Km/h
05 - 20%: 31 – 41 Km/h
60 – 90%: 41 - 90 Km/h
Eén voertuig tussen 131 en 140 Km/h
Drie voertuigen tussen 121 en 130 Km/h
Dorpsstraat (richting Lummen)
Limiet = 30 km/h
60 - 70%: 01 – 30 Km/h
20 - 40 %: 31 – 40 Km/h
02 - 10 %: 41 – 90 Km/h
4. Sluikstorten en onderhoud pleinen door Danny Tielens GEVOLGD DOOR EEN STEMMING
- teveel betalen aan limburg.net, kan er onderhandeld worden
- minder volk naar het containerpark
- na geplande activiteiten het vuil beter opkuisen
- ijsvrij houden van pleinen waar veel volk komt
- stemming voor of tegen werking limburg.net
Enkele cijfers : dienst Groen en Milieu
Vuilzakken
Vuilzakken 2009
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
decembe r
TOTAAL

speelpleinen
31,5
41
40
88
35
35
111
81
81
61
34,5
20
659

milieu
306
265
373
306
308
384
286
329
358
317
304
208
3744
4403
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Vuilzakken 2010
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
decembe r

speelpleinen
35
25
30
40
50
25
20
56,5
72
72,5
117,5
34
577,5

milieu
590
245
329
252
284
359
304
274
270
296,5
268
130,5
3602
4179,5

TOTAAL
Vuilzakken 2011
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
septembe r
oktober
november
december

speelpleinen
65,5
38,5
65,5
53,5
118 452,5
95
75
96
38,5
63
96,5
62
867

TOTAAL

milieu
338
269
302,5
295
kermisopruiming
366,5
311
397
357,5
402,5
277,5
270
4039
4906

60 + 392,5

Vuilzakken 2012
januari
februari
TOTAAL

speelpleinen
64,5
65,5
130

milieu
471
327,5
798?5

Slingervuil en sluikstortingen (gemeentelijke groendienst)
jaar
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

aantal zakken slingervuil
1474
1426
1388
1208
880
762
1134
1371
1195

aantal sluikstortingen
251
261
192
215
191
155
277
306
250 tot 9-11-12
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1.

Slingervuil en sluikstorten : Perceptie minder volk op het containerpark, niet meer aanschuiven meer slingervuil
Graag uw mening: 90% bevestigd dat er meer zwerfvuil is meer dan 90% bevestigd dat het niet meer druk is
Voorwaarden Containerpark : terug onderhandelen ivm quota
Contact met Limburg,net : uw ervaring
2. Pleinen na activiteit opruimen : ofwel door organisator of door de gemeente
3. Onderhoud = ook ijsvrijmaken van gemeentelijke parkeerterreinen bvb. Heldenplein
Graag uw mening: 90% wil dat de pleinen beter onderhouden worden en ijsvrij zijn

5. Gouden Kwartet door Jos Willems GEVOLGD DOOR EEN STEMMING
- Domherenhof, bepaalde delen kunnen publiek gegeven worden (verandering BPA noodzakelijk)
en een parkbeheerplan opmaken i.p.v. bosbeheerplan
- CC Muze te weinig kredieten voor veranderingen
- stemming sporthal/zwembad,CC Muze
Sporthal/Zwembad :
-Enkele jaren gelden werd er een studie besteld ivm. de benutting van de sporthallen
(fysieke toestand van de gebouwen, gebruiksmogelijkheden) om op basis van deze studie
het sportbeleid de volgende 25 jaar uit te tekenen.
Deze studie is blijkbaar afgerond, maar er worden geen resultaten bekend gemaakt.
Is de toekomst van onze sporthal en zwembad in gevaar ?
Woutershof :
Zeer lage bezoekersaantallen.
Inpandig is zeer grondige restauratie nodig : is geen prioriteit, bestemmingsaanpassing
(bv. verhuring voor ceremonies, kleine recepties...) kan enkel mits aanpassing BPA
Domherenhuis:
Limburgs Landschap wil de gebouwen grondig renoveren en herbestemmen, zij willen mee-participeren
in de site (bv. vergaderlokalen, kleine optredens, plattelandslogies... )
Dit alles kan maar na : de financiële middelen voor de verbouwing te hebben ( +- € 2.000.000)
niet van de gemeente wel via eigen fondsverwerving.
De aanpassing van het BPA :
Het bos/park verdient een herwaardering:daarom willen wij overgaan tot een parkbeheersplan ipv. een bosbeheerplan
dwz. niet alleen het kappen van oude bomen maar een herstelling als park waarin oa.de waardevolle bomen tot hun
recht komen, en een beetje van het oorspronkelijk park wordt heraangelegd.
Muze/CultureelCentrum :
Van de oorspronkelijke plannen voor een grondige renovatie/verbouwing van de muze is momenteel geen sprake
meer :
- de werken de Dorpsstraat/Dekenstraat worden uitgesteld (zie eerder)
- andere projecten hebben voorkeur gekregen : Ophaalgebouw, Bibliotheek
- voor Muze er is slechts en beperkt bedrag ingeschreven in de begroting 2013, en dit voor de opmaak van een
ontwerp in meerjarenbegroting is er een bedrag van € 4.000.000 ingeschreven.
Is dit een voorbode voor een nakende verhuis ?
Wij pleiten voor een snelle aanpak van de gebouwen en dat Muze blijft waar ze nu staat !
Nota : ons voorstel tot het aanleggen van een ‘groenparking’ tussen
Muze en Domherenbos werd weerhouden in de werken.
Fietsroutenetwerk :
Dankzij ons aandringen en met medewerking van de Dienst Toerisme is er een nieuw knooppunt in de maak.
Alhoewel eerder niet op onze vraag werd ingegaan is er vanwege het Fietsroutenetwerk de vraag gekomen
om een knooppunt te organiseren op de site van het gouden kwartet.
Hier wordt in alle stilte aan verder gewerkt.
In het kader van het traject stille wegen (volgt later op de avond) willen wij ook een wandelroute uitstippelen
die aan deze site vertrekt en eindigt.
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STEMMING:
Behoud zwembad: meer dan 90% is er voor
Moet het Domherenhuis (rechts huis) aangepast worden: meer dan 90% vindt van wel
CC Muze:meer dan 90 % wil het behouden in Zolder-centrum
Het BPA voor Woutershof veranderen: 100% is er voor
6. Stille/Trage Wegen door Paul Coolen
(zie ook de bijlage daaromtrent)
Gestelde vraag:
Wie heeft of kent Stille Wegen: meer dan 50% van de aanwezigen
Is een project waar alle dorpsraden aan meewerken en ook het nieuw gemeentebestuur. (Zie Stille Wegen.be)
Er zijn ongeveer 700 van deze wegen in Heusden-Zolder en dit verspreidt over 7 deelgebieden.
Atlas uit 1840 en topografische kaarten worden gebruikt om deze wegen eventueel, indien ze niet meer bestaan,
terug op te nemen.
Het doel is 3 netwerken te realiseren, vooral dan voor fietsers
Om dit te realiseren moeten er financiële middelen losgemaakt worden uit verschillende bronnen.
Eind januari 2013 zal het nieuwe besuur het reeds gedane werk in een verslag krijgen zodat ze haar medewerking
al dan niet financieel kan beslissen.
7. Veiligheidsgevoel door Danny Tielens
- het communicatiesysteem dat is opgericht werkt degelijk
- fraude gevaarlijke mails (banken zoals ING, Bpost enz…)
- aantal inbraken is toegenomen
- meldpunt in de dorpsraad is Patrick Tartarin (zie ook evaluatieblad voor het adres)
Veiligheid en veiligheidsgevoel :
- Opletten en verhinderen van diefstal en inbraak
- Alles degelijk afsluiten (wintermaanden vroeger donker)
- Meer meldingen van inbraak laatste maanden : zie internetgazet
- OPGELET voor fraudemails i.n.v. banken, Bpost, Belgacom, …
Geef nooit uw gegevens prijs via mail of telefoon aan onbekenden!
Meldpunten:
- Via Patrick Tartarin voor dorpsraad ZolderCentrum
-Via politie : comm, Luypaert, i.s.m. wijkagent en politiekorps, verzamelen alle gegevens
Varia
1. Wat staat er te gebeuren :
- 8 december – Adventsviering : ZolderC a/d kerk
aanvang 18 u Viering
nadien: gluhwein, soep, …
- 5 jan. 2013 : nieuwjaarsreceptie Heldenplein – wie helpt ?
2. Feedback en Website : nu nog via e-mail en nadien ook via
vernieuwde website…
3. Wie is geïnteresseerd om :
- bij de dorpsraad te komen
- om een hand te helpen (zie ook KWB ifv Stille/trage wegen)
om bijv. folders te bedelen of andere activiteit -> meld dit zeker nu nog bij Patrick T.
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Bijlagen aan dit verslag :
1.Deelnemers
2.Verslag 18 okt 2012
3.Evaluatienota met gestelde vragen
4.Trage of Stille Wegen in Heusden-Zolder
5.Persberichten

Getekend
Patrick Tartarin

Secretaris

Getekend

Lea De Cabooter
Voorzitster
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