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Heusden-Zolder 07 juni 2017 

Aan het college van Burgemeester en Schepenen 
Heldenplein 1 

3550 Heusden-Zolder 
 

CC:       De politieke fracties 
De Pers 

 

Betreft: Behoud van sportcentrum te Zolder-centrum: 
2 sporthallen, judolokaal, vergaderruimte, cafetaria, 4 tennisvelden 

 

Geacht College van Burgemeester en Schepenen, 
 
 

De inwoners, de scholen en de verenigingen van Zolder-centrum maken zich grote zorgen over de 
leefbaarheid van ons dorp. Wij wensen een halt toe te roepen aan de leegloop en de sloop van de 
openbare voorzieningen in Zolder-centrum. Het bibliotheekfiliaal en het postkantoor zijn al enige 
jaren weg uit ons dorp. Het zwembad werd gesloopt. Het CVO verhuisde naar het vroegere 
mijnterrein en zal daar binnen enkele jaren worden vervoegd door CC Muze. Dit alles maakt ons 
dorp minder aantrekkelijk voor oude en voor nieuwe inwoners. 
De Studie Sportinfrastructuur van 2013 stelde ook de afbraak voor van de sportaccommodaties in 
Berkenbos, Bolderberg en Zolder-centrum van zodra de Velodroom op Terlaemen zou zijn 
gerealiseerd (2019 ?). In Zolder-centrum bestaat het sportcentrum uit: 2 sporthallen en judolokaal 
(totaal: 1.237 m² netto-speloppervlakte), vergaderruimte, cafetaria en 4 tennisvelden in openlucht. 
 

“… Iedere Vlaming heeft het recht om in eigen buurt, op een kwaliteitsvolle, gezonde en 
betaalbare manier aan sport te doen, dit een leven lang ...” Zo staat het in de Vlaamse Regerings-
verklaring. Ook de sportclubs willen hun sport graag blijven beoefenen in hun eigen dorp.  Het 
Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BVR) en de Resolutie Vlaams Klimaatbeleid voorzien in 
kernversterking en in de ontwikkeling van goedgelegen dorpen (zoals Zolder-centrum). Sport- en 
recreatievoorzieningen moeten bij de kernen worden ingeplant en goed bereikbaar zijn te voet of 
per fiets. Aldus wordt de CO2-uitstoot beperkt. Een plaatselijk bestuur heeft vooral de opdracht 
om de “sport voor allen” te bevorderen en niet om prestigeprojecten te ontwikkelen voor de 
topsport. Volgens recente normen van de Vlaamse Gemeenschap, heeft een bevolking van weldra 
7.500 inwoners recht op 1.650 m² netto-speloppervlakte in overdekte sporthallen of –lokalen of 
0,22 m² per inwoner (dat is dus zelfs meer dan thans aanwezig in Zolder-centrum !). 
Sport heeft een belangrijke maatschappelijke rol en draagt bij tot de fitheid en de gezondheid. 
Sport bevordert het algemeen welbevinden, de sociale cohesie en de integratie van kansen-
groepen. Heusden-Zolder is een “arme” gemeente. In Heusden-Zolder wordt 1 kind op 4 in 
armoede geboren. Ook kinderen en jongeren hebben recht op vrije tijd, ontspanning en 
mogelijkheden om hun talenten te ontdekken en te laten groeien. Het eventueel verdwijnen van 
de sporthallen in Zolder-centrum, zal de drempel voor jonge mensen om aan sport te doen, nog 
verhogen. Geëngageerde jongeren zijn nochtans de hoeksteen voor het latere sociale weefsel. 
Ook de oudere generaties hebben het recht om samen met vrienden te sporten, op een gezonde 
manier te bewegen. En – waarom niet – daarna een pintje te pakken? 
 

Het gemeentebestuur doet in andere dorpen van Heusden-Zolder nog zware investeringen in bv. 
een dorpshuis met sportterreinen, jeugdlokalen, speelterreinen, de renovatie van sporthallen 
(715.000 euro, ook in Berkenbos en Bolderberg !) en in een gymhal (1,1 miljoen euro) en in 4 
speelvelden op het binnenplein van de Velodroom op Terlaemen (3 miljoen euro). Wij gunnen de 
andere dorpen deze investeringen. En de Vlaamse Velodroom zal de bovenlokale attractie van 
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Heusden-Zolder zeker verruimen. Maar hou op met de speelvelden op het binnenplein van de 
Velodroom voor te stellen als een bruikbaar alternatief voor de drukbezette sporthallen van 
Zolder-centrum. Deze speelvelden zijn immers: te ver gelegen (7-8 km) van ons dorp; te moeilijk 
bereikbaar per fiets langs een onveilige weg; ’s avonds te onbereikbaar met openbaar vervoer; te 
kostelijk aan verplaatsingen; te veel belast door manifestaties op de Omloop; te druk bezet door 
wielrennen (hoofdfunctie) en commerciële activiteiten; te weinig vooraf verzekerd van gebruiks-
uren voor de verschillende ploegen van de plaatselijke clubs (trainingen, opleiding en competities); 
te extern beheerd (Sport Vlaanderen); te commercieel bepaalde huurprijzen; nog te onzeker m.b.t. 
de realisatie, de zeggenschap van gemeentebestuur en plaatselijke clubs, de exploitatiekosten, … 
 

Alleen Zolder-centrum dreigt aldus in de kou te blijven staan. Wij vinden het onrechtvaardig dat 
geen enkele van de hoger vermelde investeringen van het gemeentebestuur dagdagelijks nuttig is 
voor de verenigingen en de inwoners van Zolder-centrum. Bovendien klagen we de sluipende 
besluitvorming aan i.v.m. het sportcentrum van Zolder-centrum. Hoewel de gemeenteraad nooit 
zijn goedkeuring verleende aan de Studie Sportinfrastructuur, wordt het eigenaarsonderhoud van 
het sportcentrum al jarenlang verwaarloosd. Er wordt bv. niets gedaan aan het beginnend 
betonrot. Aldus zal het sportcentrum op termijn door gebrek aan onderhoud “noodzakelijkerwijze” 
moeten worden afgebroken ! 
De huidige sportinfrastructuur in Zolder-centrum is vandaag al maximaal bezet. Van ontwikkeling 
van nieuwe sportactiviteiten kan al helemaal geen sprake zijn. Waar kunnen in de toekomst de 
sporters (minivoetballers, turners, volleyballers, basketballers, judoka’s, G-sporters, tennissers, …), 
’t Weyerke en de scholen van Zolder-centrum terecht? Het kan toch niet zijn dat de inwoners van 
Zolder-centrum voor elke sportbeoefening in overdekte infrastructuur worden veroordeeld tot het 
gebruik van de auto om zich te verplaatsen naar andere dorpen of gemeenten? 
Er zijn wel degelijk goede alternatieven voor de huidige afbraakcultuur. In andere gemeenten (o.a. 
Kermt, Overpelt, …) is het wel mogelijk om sportinfrastructuur te renoveren en aan te passen aan 
de nieuwe ecologische vereisten. 
Als compensatie voor het wegvallen van de sporthallen en het CC Muze, stelt het gemeente-
bestuur in Zolder-centrum voor om de nieuwe “brede school” GBS Beekbeemden te voorzien van 
een turnzaal van max. 430 m² BRUTO. Die turnzaal zou ook naschools mogen worden gebruikt. 
Ook de VBS ’t Molenholleke heeft plannen voor de bouw van een turnzaal. 
Maar een turnzaal voldoet helemaal niet aan de vereisten van naschoolse sportbeoefening in 
competitie- of recreatief verband: hoogte boven speelvelden, afmetingen en belijning speel-
velden, uitloopruimten, tribune voor toeschouwers, …  Waarom trouwens 2 turnzalen bouwen op 
enkele 100-den meters van elkaar i.p.v. één volwaardige sporthal voor de 3 scholen, ’t Weyerke, 
de sportclubs en de sporters van Zolder-centrum? 

Wij vragen dan ook geen nepoplossingen, maar een volwaardige sporthal die voldoet aan alle 
technische normen om ook naschools te sporten in competitie- en recreatief verband, zoals 
voorzien in het Vlaams Sportinfrastructuurplan. 

Alle ondertekenaars van deze brief doen hiermee een oproep aan alle welwillende beleidsmakers 
om de leegloop en de sloop van de openbare voorzieningen in Zolder-centrum te stoppen en de 
site CC Muze – Sportcentrum te hergebruiken voor een sport- en ontmoetingscentrum, dienstig 
voor de scholen, de verenigingen en de inwoners van Zolder-centrum. Uiteindelijk gaat het niet 
enkel om het behoud van de sporthallen, maar om het leefbaar houden van Zolder-centrum. 
 

NAAM  VERENIGING:    
NAAM  EN  VOORNAAM  VERANTWOORDELIJKE:    
HANDTEKENING:    
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BIJLAGE: 
 

Ook onderstaande bestuursleden en leden (naam, voornaam, handtekening) 
hebben bovenstaande tekst gelezen en gaan akkoord met de inhoud: 
 

NAAM + VOORNAAM HANDTEKENING 
 


