1. Toestand van de werken in Zolder-centrum (toestand 27 maart 2013)
We onderscheiden 4 fasen in de werken.
Eerste fase
Kruispunt met de kerk: Pironlaan (vanaf oude uitgang Heldenplein), Inakker (tot 15 m voorbij
Bon Ton), Dorpstraat (tot aan kebab-zaak)
Ingang en uitgang tijdens de werken = de vroegere uitgang. Hier dient het uitrijden via ’t
Kuipke nog mogelijk gemaakt te worden door het huidig verkeersbord af te dekken.
Tweede fase
Pironlaan ter hoogte van de uitgang – aansluiting naar de ring (tot aan de Voorzorg).
Nieuwe ingang = tijdelijk in- en uitgang.
’t Kuipke blijft open.
Voetpaden blijven open.
Derde fase (deze werken zouden gedaan zijn voor het grote bouwverlof in juli 2013)
Dorpsstraat: vanaf Kebab tot aan ’t Kuipke
Toegang van de school: via het Heldenplein
Toegang voor andere scholen: langs achter via Schuttershof
Vierde fase
’t Kuipke zelf.
2. Kermis en jaarmarkt 21 april 2013
De kermis begint aan de zijkant van het gemeentehuis + plein tot aan het rond punt
De omleiding = via Voetpad, ’t Bergske, Schuttershof.
De plaatsing van de kermis gebeurt waarschijnlijk op woensdag.
Voor de jaarmarkt zijn er twee opties:
Optie 1
Vanaf Kebab richting ING tot aan de Molenstraat.
’t Kuipke tot aan de kermis (= groene paaltjes)
+ Holstraat (bij voorkeur) tot aan de eerste straat.
ofwel Schuttershof
Uitbreiding via ’t Bergske is niet mogelijk.
Optie 2
Vanaf Kebab richting ING, volledig doortrekken tot aan de Muze.
De uren van de jaarmarkt : van 17 u tot 22 u.
Aan de bond dient gecommuniceerd te worden welke mogelijkheden er zijn qua standplaatsen.
3. Route van de harmonie.
Het doorknippen van het lint gebeurt aan de groene paaltjes, bij de Lindenboom op de
scheiding van de kermis en de jaarmarkt.
Route: voorbij het gemeentehuis, richting Voorzorg, draaien en volgt dan de kermis. (1 x)

4. Parking (dit zijn nog opties):
De mogelijkheden voor parking worden besproken. Er wordt gevraagd om de verschillende
parkeermogelijkheden aan te geven via signalisatie.
Tijdens de kermis is er normaal geen controle van parkeerbeheer.
1. Parking Jochem: nagaan of er activiteiten zijn en of deze parking kan gebruikt worden.
Deze parking blijft moeilijk omdat ze afgesloten wordt.
2. CVO-parking
3. ’ t Bergske
4. Beekbeemden: poort openstellen? nagaan of dit mogelijk is.
5. Sporthal: mogelijk indien geen activiteit
6. Muze: (eventueel met treintje) De parking Muze wordt al volledig benut door de bezoekers
van Muze zelf. Het treintje is geen optie omwille van de kosten.
De foorkramers kunnen staan in Huize Pollers – Schuttershof.

5. Punten vastgesteld tijdens de werfvergadering van 27 maart 2013:
1. Dorpsstraat tot aan de Dekenstraat: slechte afwerking, bloemenbak aan klooster
is te vernieuwen: firma zal aangesproken worden.
2. Afbraak en afwerking in de Dorpsstraat ( tot 15m voorbij ’t Kuipke)
Bevestiging dat dit zal gebeuren tot aan de gevel van de huizen.
3. Zal fase 3 (Dorpsstr-kebab tot voorbij 't Kuipke afgewerkt zijn voor het grote
bouwverlof in juli?
Bevestiging gekregen dat het zal afgewerkt zijn (weer???)

4. Handelaars zijn tevreden dat de werken goed opschieten van het kruispunt aan de
kerk.

- collectief bouwverlof van 01 t/m 07 april 2013
- indien er ergens problemen of opmerkingen zijn deze doorgeven aan mij:
Tf: 011/537228
mail: ptartarin@hotmail.com
schriftelijk: Dorpsstr 53/1 3550 H-Z

