Dorpsraad Zolder-Centrum DR 02-2016
Dorpsraad
Verslag

Harmoniezaal
19.30 uur
18-10-16

Aanwezig:
Totaal: 85 aanwezigen
Bestuur van de Dorpsraad: iedereen behalve Jan B. en Albert A. beiden in verlof
Moderator: Dirk Reynders
OPEN DORPSRAAD “ZOLDER-CENTRUM OF ZONDER-CENTRUM” 18/10/2016
Duur: Begin om 19:30 uur – einde om 21:20 uur
Verslag:
Welkomstwoord door de voorzitter
Bedankt publiek, schepencollege en gemeenteraad voor hun talrijke opkomst (85 personen in totaal).
Verklaart dat alle vragen/standpunten gesteld aan het gemeentebestuur punt per punt zullen
worden behandeld. Elk thema zal aan bod komen waarna onmiddellijk een discussie over dat thema
kan geopend worden. Na de volledige uiteenzetting, zal er nog de mogelijkheid bestaan om vragen te
stellen en eventueel te discussiëren.
Dirk Reynders, als moderator voor deze avond, wordt ook bedankt om zijn bereidwilligheid om deze
avond te modereren voor onze Dorpsraad.
Dirk Reynders opent het debat en zal verder elk thema kort beschrijven en inleiden. Tevens worden
er slides getoond.

1

OPENBARE WERKEN – RIOLERINGSWERKEN – COMMUNICATIE:
Toelichting DR door Danny T.
Algemeen: Werken worden uitgevoerd door de gemeente, maar de DR wordt niet of te laat op de
hoogte gebracht, vb. rioleringswerken Dekenstraat/Dorpsstraat? Tijdige communicatie?
Vraag DR: Welke openbare werken worden het eerstvolgend half jaar opgestart in Zolder-centrum?
Antwoord gemeentebestuur: Er zijn geen grote werken gepland. Enkel nog werken aan de
voetpaden in de Schilderswijk (cf. de uitgevoerde werken aan de voetpaden aan de andere zijde
van de Sluisbamd).
Vraag DR: Wanneer worden de geplande rioleringswerken (en bijgevolg ook de opwaardering) van
de Dorpsstraat/Dekenstraat voorzien?
Antwoord gemeentebestuur: Deze werken zijn niet voorzien voor deze legislatuur, wegens het
niet-verkrijgen van de nodige toelagen vanwege de Vlaamse Overheid.
Vraag DR: Kan er een systeem worden gevonden om de Dorpsraad regelmatig op de hoogte te
houden van de start en de vordering van openbare werken door het Gemeentebestuur in Zoldercentrum?
Antwoord gemeentebestuur: Geen systeem maar het is alleszins de bedoeling de Dorpsraad op de
hoogte te houden van de lopende dossiers in Zolder-centrum. Zij mogen ons ook altijd contacteren
bij eventuele vragen.
Vragen/stellingen vanuit publiek:
- Inrichting Michel Scheperslaan qua snelheidszones is een schande: op 1,6 km zijn er 7 zones met
verschillende snelheidslimieten.
- Wegversmallingen zijn er te pas en te onpas; ze zijn onoverzichtelijk. Men wil niet luisteren naar
de wensen van de bewoners.
- Het Barbaraplein heeft slechts één zebrapad en de infrastructuur (overgang
fietspad/baan/fietspad) is er niet goed of zelfs slecht.
Antwoord gemeentebestuur: Verkeerssituatie zal in de toekomst nader bekeken en behandeld
worden.
RUP (RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) ZOLDER-CENTRUM:
Toelichting DR door Jos W.
Algemeen: In verband met het RUP voor Zolder-centrum werden tot nog toe enkele succesvolle
inspraak-vergaderingen belegd over het bouwprogramma en de mogelijke inplantingplaats van de
school Beekbeemden. Het RUP bevat natuurlijk veel meer aangelegenheden. Het Gemeentebestuur
beloofde voor het einde van 2015 een offerte te zullen uitschrijven voor een ontwerpopdracht voor
een studiebureau. En in deze opdracht zouden ook ruime inspraakmogelijkheden worden voorzien.
Vragen DR:
- Hoever staat het met het opstellen en het aanbesteden van de opdracht voor een studiebureau?
- Welke inspraakmogelijkheden zijn voorzien in deze studieopdracht?
- Welke is de concrete timing voor de verdere inspraakvergaderingen met vertegenwoordigers van
de Dorpsraad?
Antwoord gemeentebestuur: Het studiebureau om het RUP van Zolder op te maken is aangesteld
en de startvergadering heeft plaatsgevonden. Er is gekozen voor het studiebureau dat ruime
inspraakmogelijk-heden voorziet in zijn offerte. Er zal enerzijds gewerkt worden met een
klankbordgroep en anderzijds wordt de volledige bevolking betrokken bij de opmaak van het plan.
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De samenstelling (relevante actoren) van de klankbordgroep wordt voorgelegd aan het
schepencollege in de loop van de maand oktober zodat we in december naar een concrete
invulling van de klankbordgroep kunnen gaan.
De opmaak van het RUP zit nu in de fase van de voorstudie. Voor deze voorstudie krijgt het
studiebureau nog een 5-tal maanden. Tijdens de voorstudiefase wordt de klankbordgroep
betrokken. Na de concrete invulling van de klankbordgroep, wordt er gezocht naar een geschikt
overlegmoment.
Vragen/stellingen vanuit publiek:
Op de vraag van de DR om vertegenwoordigers van de DR te betrekken in de klankbordgroep wordt
positief gereageerd.
AFWATERING BEEKBEEMDEN:
Toelichting DR door Albert A.
Algemeen: De afwateringsproblematiek raakt niet volledig opgelost:
- al uitgevoerde werken: half werk door problemen, problematiek blijft.
- we werden als DR niet geïnformeerd over de geplande werken.
Vraag DR: Welke werkzaamheden werden sedert april 2016 uitgevoerd om de afwatering van de
Beekbeemden te verbeteren en wat is hiervan het resultaat?
Antwoord gemeentebestuur: Er werden sedert april 2016 geen werken uitgevoerd i.v.m.
afwatering van Beekbeemden (de dag voor de samenkomst werden nog werken opgestart).
Vraag DR: Welke werkzaamheden worden eventueel in de nabije toekomst nog gepland?
Antwoord gemeentebestuur: verdere timing moet worden opgesteld (Een discussie ontspon zich
tussen de provincie en de Watering omtrent de uitvoering van de werken. Zonder resultaat.
Uiteindelijk zal het gemeentebestuur zelf initiatief nemen).
Vraag DR: Wie is uiteindelijk de verantwoordelijke instantie voor het voortdurend in orde houden
van een goede afwatering van de Beekbeemden?
Antwoord gemeentebestuur: na het herstel van de afwatering, zal een overeenkomst opgesteld
worden tussen de gemeente, de Watering en de beheerder van het gebied (eventueel opnieuw het
Limburgs Landschap vzw) om het onderhoud van de waterlopen te beheren.
Vragen/stellingen vanuit publiek:
- Het ruimen gaat niet ver genoeg, alhoewel de mogelijkheid bestaat om deze werken uit te
voeren. Er liggen daar draineringsbuizen die, eenmaal dicht geslibt, de school Beekbeemden
doen onderlopen!
- Waarom werden of worden de pompen niet meer gebruikt die er geplaatst zijn tijdens of na de
mijnschade? Als ze niet meer gebruikt worden, kunnen overstromingen worden veroorzaakt
tussen Statie en Meylandtlaan. Er is toch nog geld over van de mijnschade?
- Vroeger waren de boeren (eigenaars/verantwoordelijken) verplicht om zelf de grachten te
onderhouden.
WIELERPISTE EN SPORTINFRASTRUCTUUR:
Toelichting DR door Jef E.
Wordt de wielerpiste echt gerealiseerd?: De realisatie van de wielerpiste loopt vertraging op wegens
problemen met de BTW op de investering. Al een jaar wordt in de media gedaan alsof de BTWadministratie de BTW op de bouw van de wielerpiste kan “kwijtschelden”. Iedereen moet BTW
betalen op investeringen. Alle aannemers van bouwwerken zullen immers facturen indienen,
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verhoogd met de BTW … of zij werken in het zwart! Er moet dan ook worden gezocht naar een
investeringssom van 23 miljoen euro i.p.v. de 19 miljoen euro, zoals steeds aangekondigd (dus: + 4
miljoen BTW). Indien de vzw Velodroom door de BTW-Administratie wordt erkend als commerciële
organisatie, kan zij – net zoals autonome gemeentebedrijven of zoals zelfstandigen – de betaalde
BTW op investeringen of aankopen “recupereren” in de loop der jaren door BTW aan te rekenen op
hun prestaties voor derden (bv. huurders of gebruikers). In afwachting van een gunstig antwoord van
de BTW-Administratie, kent de start van de bouwwerken nu al meer dan een jaar vertraging.
Vraag DR: Hoever staat het met het dossier bij de BTW-administratie over het “recupereren” van de
BTW?
Antwoord gemeentebestuur (Tom Baerts): Over het dossier van de BTW heeft de behandelende
administratie nog geen uitspraak gedaan. De schepen van sport verklaart dat men bij de
voorbereiding van de wielerpiste de BTW niet is “vergeten”.
Vragen/stellingen vanuit publiek:
Als de BTW niet werd “vergeten” bij de wielerpiste, moet de BTW worden meegerekend bij de
investering, die dan dus op 23 miljoen euro komt.
Sportterreinen op binnenplein Wielerpiste: De Dorpsraad is geen tegenstander van de wielerpiste
op Terlaemen, omdat dat de aantrekkingskracht van de Omloop zal verhogen. Maar het sportveld op
het binnenplein van de wielerpiste kan bezwaarlijk gelden als een volwaardig alternatief voor de
1.250 m² netto-speloppervlakte die in de huidige 2 sporthallen en het judolokaal ter beschikking
staan van de recreatieve- en competitiesporten in Zolder-centrum. Door de Sportstudie van 2013
werd de afbraak van deze sportvoorzieningen voorgesteld tegen 2018 (nadat de wielerpiste zou zijn
gerealiseerd). Op de huidige locatie van de sporthallen in Zolder-centrum zou dan huisvesting
komen.
Vragen DR:
- Welk sportveld (afmetingen, sportmogelijkheden) wordt concreet aangelegd op het binnenplein
van de wielerpiste?
- Welke recreatie- en competitiesporten die thans plaats vinden in de sporthallen van Zoldercentrum zouden volgens jullie hun regulair programma (trainingen, competities en opleidingen)
ongehinderd kunnen afwerken op het sportveld op het binnenplein van de wielerpiste?
Antwoord gemeentebestuur (Tom Baerts):
Voor het binnenplein is 2.160m² netto
sportoppervlakte voorzien. Hierdoor zijn verschillende inrichtingen over 4 units mogelijk zoals bv.:
4 basketterreinen; 4 zaalvoetbalterreinen; 12 badmintonvelden; 6 volleybalvelden. Maar
natuurlijk kan je ook bijkomende centrale (wedstrijd-)velden maken.
Dit moet ruim volstaan om de huidige gebruikers van de sporthallen in Zolder-centrum een nieuw
onderdak te geven in kwalitatief goede omstandigheden.
Bovendien bouwen we ook nog een turnhal van 1.000m² waar gefocust wordt op het turngebeuren
in onze gemeente. Er is reeds een overleg geweest met de drie turnkringen over een mogelijke
invulling.
Een nieuwe dojo (judolokaal) is niet voorzien aan de Velodroom. Hiervoor zal een andere locatie
binnen de gemeente gezocht worden. Deze locatie is nog niet bepaald.
In totaal is het binnenplein + de turnhal goed voor 1.910m² meer dan de huidige sporthallen in
Zolder.
Vragen/stellingen vanuit de DR en het publiek:
Ook al voldoen de sportterreinen op het binnenplein van de wielerpiste en de turnhal ruimer aan de
technische normen, dat maakt van deze voorzieningen nog geen volwaardig alternatief voor de
thans aanwezige sportaccommodaties in Zolder-centrum. Er dient immers ook gekeken naar de
“bruikbaarheid” of “functionaliteit” van deze sportvoorzieningen voor de sportclubs en de sporters
van Zolder-centrum:
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De sportvoorzieningen op Terlaemen liggen excentrisch in de gemeente. Vanuit Zolder-centrum
en vanuit de andere grote bevolkingskernen in de gemeente is de afstand 7-9 km. Deze afstand is
zeker ’s avonds niet te voet of met de fiets te overbruggen langs de erg onveilige verbindingsweg.
Dus moet worden beroep gedaan op auto’s. Dit brengt niet alleen bijkomende vervuiling mee,
maar het gemeentebestuur wentelt daardoor ook bijkomende kosten af naar de inwoners.
De sportvoorzieningen op Terlaemen zijn niet alleen bestemd voor Zolder-centrum. Wie kan
waarborgen dat de sportclubs van Zolder-centrum in dit geheel voldoende oefentijd en speeltijd
kunnen afdwingen?
De sportterreinen op Terlaemen hebben een ander hoofddoel dan dienstig te zijn voor de
competitie- en recreatiesporten van Zolder-centrum. Deze laatste zullen steeds weer moeten
wijken voor deze ruimere activiteiten en worden gehinderd door grote manifestaties op de
wielerpiste en op de Omloop.
Om rendabel te zijn, zal de wielerpiste commercieel moeten worden gerund. In dit kader passen
geen sociale tarieven voor de sportclubs en sporters van Zolder-centrum.
Een erg belangrijke reden is ook dat na het verdwijnen van andere voorzieningen uit Zoldercentrum (postkantoor, bibliotheek, zwembad, CVO, CC Muze, …) nog maar eens een voorziening
verdwijnt uit Zolder-centrum, terwijl ondertussen de bevolking aangroeit tot weldra 7.500
inwoners. Zolder-centrum wordt daardoor weer een stukje minder “leefbaar”. Door het
verdwijnen van sportvoorzieningen, worden vooral de inwoners getroffen die zich minder
gemakkelijk kunnen verplaatsen (jongeren, senioren, gehandicapten, vluchtelingen, …).
De huidige sporthallen in Zolder-centrum worden ook door de scholen gebruikt. Waar kunnen zij
in de toekomst terecht? Geeft weer een bijkomend probleem qua vervoer en tijd.
Waar zullen de mensen van ’t Weyerke naar toe moeten? Zij maken nu ook gebruik van de
sporthallen.
Standpunt van de voorzitter, namens de basketbalploeg: Wij zijn geen voorstander om ergens
anders naartoe te gaan spelen: dit betekent verlies van thuissupporters; wij hebben ook veel
kinderen van ter plaatse in opleiding (een 26 tal).
De calculatie van de gemeente klopt niet, er zijn nog veel sportclubs in Zolder-centrum.
Maatschappelijk gezien, moet de sporthal verankerd blijven in ons dorp. We vragen geen
prestigeprojecten, maar een behoud en een goed onderhoud van de bestaande sporthallen. Wij
doen ook een oproep om samen met de scholen, de sportploegen, de Jogem, enz. … ons de vraag
te stellen wat de concrete sportnoden zijn? We zijn al jaren vragende partij, maar er wordt niet
naar ons geluisterd. Laat prestige achterwege, laat alles dichtbij blijven en dit vooral voor de
jeugd. Als de jeugdsport verdwijnt, verdwijnt daarna ook de sport bij volwassenen.
Laat alles doorgaan: de sporthallen blijven en de wielerpiste komt er. Op de wielerpiste kunnen
kleine clubs niets gaan doen. De kosten zullen voor deze clubs te hoog uitvallen.

Gebruik Sportterreinen Binnenplein Wielerpiste: Minister Philippe Muyters verklaarde op
24/3/2016 in het Vlaams Parlement dat niet langer het BLOSO (thans: Sport Vlaanderen) trekker zal
spelen voor de wielerpiste, maar dat de bouw en de exploitatie zouden worden toevertrouwd aan de
commerciële organisatie “vzw Velodroom”, samengesteld uit de gemeente Heusden-Zolder, het
agentschap Sport Vlaanderen en de vzw Cycling Friends.
Vragen DR:
- Kan het Gemeentebestuur deze informatie bevestigen?
- Wie vertegenwoordigt de gemeente Heusden-Zolder in de vzw Velodroom?
- Hoeveel % van de bestuursmandaten in de vzw Velodroom neemt de gemeente Heusden-Zolder
in? (Heusden-Zolder neemt meer dan 1/5 van de huidige kapitaalsinbreng voor de wielerpiste in).
- Kan het gemeentebestuur bevestigen dat als de vzw Velodroom toelating zal krijgen om BTW te
“recupereren”, aan de huurders en gebruikers BTW zal moeten worden aangerekend (wat de
prijzen dus zal verhogen)?

5

-

Kan het gemeentebestuur bekomen dat de huurprijzen van de sportvelden op het binnenplein
voor sportclubs van Heusden-Zolder niet hoger zullen liggen dan voor vergelijkbare andere
sportvelden in Heusden-Zolder?
- Wie vormt de Raad van Bestuur van de vzw Cycling Friends?
- Hoe worden de gebruikers (ook van het binnenplein) betrokken bij de voorbereiding van de
bouw en bij de latere exploitatie (dit is toch een verplichting opgelegd door het Cultuurpact)?
Antwoord gemeentebestuur (Tom Baerts): Voor de oprichting van de Velodroom is steeds
vooropgesteld om te werken met een vzw-constructie. De invulling van deze vzw zal voorwerp
uitmaken van een gemeenteraadsbeslissing waarbij er meer duidelijkheid zal zijn voor de
toekomstige werking van deze vzw.
In de mate van het mogelijke zal vanuit de dienst sport contact gelegd worden met de
verschillende, mogelijke gebruikers. Ter voorbereiding van de bouw van een turnhal werd dit reeds
toegepast voor de drie turnkringen. Voor het binnenplein is dat momenteel nog niet nodig
geweest.
De verhuring van het binnenplein verloopt via Sport Vlaanderen (vroegere BLOSO), de verhuring
van de turnhal via het gemeentebestuur. Beide zijn vrijgesteld van BTW voor deze verhuringen.
Elke partij legt zijn eigen retributies op. Deze zijn voor deze nieuw te bouwen accommodatie nog
niet bepaald.
De burgemeester betwist de uitspraak dat meer dan 1/5 van de huidige kapitaalsinbreng voor de
wielerpiste gebeurt door de gemeente Heusden-Zolder.
Vragen/stellingen vanuit de DR en het publiek:
- Als de BTW-Administratie nog geen algemene uitspraak deed over het kunnen recupereren van
de BTW, lijkt het wel eigenaardig dat er geen BTW zou moeten worden aangerekend voor het
verhuren van de sportterreinen op het binnenplein? Wordt de beheers-vzw dan een soort
“Gemengd BTW-plichtige”?
- DR: Op dit moment is volgende financiering verzekerd voor een investering van 19 miljoen euro
(zonder BTW): Vlaamse Gemeenschap (via het Fonds voor Schuldafbouw en Eenmalige
Investeringsuitgaven): 5,6 miljoen euro; Provincie Limburg: 6 miljoen euro, Gemeente HeusdenZolder: 4,1 miljoen euro; Belgische en Vlaamse Wielerbond: 1 miljoen euro; Privésponsors: 2,3
miljoen euro. Het aandeel van 4,1 miljoen euro van Heusden-Zolder op een totale investering van
19 miljoen euro, bedraagt dus 21,58 %.
SCHOOL BEEKBEEMDEN EN SPORTINFRASTRUCTUUR:
Toelichting DR door Jef E.
Algemeen: Wat is de concrete stand van zaken van dit dossier (de Dorpsraad had geen verdere
informatie sedert de samenkomst van 30/11/2015)? Op 25/8/2016 vernamen we plots via de media
dat het schepencollege heeft beslist de gemeenteschool Beekbeemden in de toekomst te
verplaatsen naar de site van het huidige cultuurcentrum. Het gemeentebestuur zou een opdracht
hebben uitgeschreven voor een masterplan?
Vragen DR:
- Kan de Dorpsraad inzage krijgen in deze opdracht?
- Welk bouwprogramma wordt concreet voorzien voor de nieuwe school, ook voor de naschoolse
activiteiten die openstaan voor de plaatselijke gemeenschap?
Antwoord gemeentebestuur: Offertes zijn binnen (opening 20-09-2016) en worden nagekeken en
beoordeeld.
De Dienst R.O. bezorgde op de dag voor de Open Dorpsraad aan de DR het volledig bestek (35 p.).
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De DR bestudeerde dit bijzonder bestek en onthoudt alvast volgende gegevens:
- De voorlopige raming van de nieuwe schoolgebouwen bedraagt 6.395.200 euro en van de
omgevingswerken 520.700 euro. Voor de naschoolse infrastructuur moet nog een concreet
bouwprogramma worden opgesteld en een raming uitgewerkt.
- De ontwerper moet starten met het opmaken van een inventaris van de noden aan
infrastructuur voor schools gebruik en voor naschools gebruik (hij heeft hiervoor 20 werkdagen
ter beschikking).
- De projectzone omvat de huidige locatie van CC Muze, het Woutershof en het gedeelte van de
Dekenstraat tussen deze gebouwen en het Domherenpark. De burgemeester onderstreept dat
hierdoor de mogelijkheid ontstaat om de school Beekbeemden te integreren met het
Domherenpark en een veilige parking aan te leggen (deze idee werd al eens gelanceerd in de
jaren ’80).
- Een bijzonder probleem is dat de hoogspanningscabine van Zolder-centrum gelegen is op het
terrein van CC Muze.
- De eerste raming omvat, naast buitenruimten en lokalen dienstig voor schools gebruik, ook
volgende ruimten die (ook) naschools zijn te gebruiken:
 Polyvalente vergaderruimte
 Refter/Polyvalente zaal: eetzaal, keuken
 Sportruimte (uitbreidbaar voor eventuele participatie van een andere basisschool): turnzaal;
kleedkamers voor jongens en meisjes (douche, toilet); leerkrachtenkamer; lokaal voor eerste
hulp; ruimte voor sportuitrusting; sanitair
- De bouwnormen voor scholen, kunst- en muziekonderwijs worden toegevoegd. De DR vraagt dat
ook de normen voor sport- en culturele infrastructuur worden toegevoegd (voor naschools
gebruik).
- De ruimten voor naschools gebruik moeten onafhankelijk van het schoolproject toegankelijk zijn
en ook onafhankelijk van de schoolgebouwen worden beheerd.
- Het dossier van de gebouwen voor naschools gebruik, mag het subsidiedossier bij Agion voor de
schoolgebouwen niet blokkeren.
Vragen vanuit DR en publiek:
- Zijn er aparte lokalen voorzien voor kunst- en muziekonderwijs?
- Wij zouden bij de infrastructuur van de nieuwe school ook graag een cafetaria, 2
vergaderlokalen, een keuken, enz., voorzien.
- De DR wenst ook betrokken te worden bij de opmaak van het concrete bouwprogramma.
Antwoord gemeentebestuur: de burgemeester bevestigt dat lokalen voor kunst- en muziekonderwijs en een cafetaria zullen worden opgenomen in het bouwprogramma.
Turnzaal in Molenbeemden: Op de vergadering van 30/11/2015 stelde de Dorpsraad geen bezwaren
te hebben om in het aanvraagdossier voor subsidiëring van de nieuwe school voor Beekbeemden een
turnzaal op te nemen (ook ’t Molenholleke voorzag principieel een turnzaal in hun aanvraagdossier,
zonder dat effectief wordt overgegaan tot de uitvoering). Maar de Dorpsraad stelde uitdrukkelijk dat
dit niet betekent dat de Dorpsraad akkoord kan gaan met het afbreken van de sporthallen. Als deze
sporthallen worden gerenoveerd, hoeven de 2 scholen in Zolder-centrum geen nieuwe turnzalen te
bouwen en bereiken de sporthallen een ruimer rendement. Het behoud en het renoveren van de
aanwezige sportaccommodatie in Zolder-centrum is ook veruit de goedkoopste oplossing.
Antwoord gemeentebestuur (Tom Baerts): Het al dan niet afbreken van de sporthal in Zolder is een
beleidsbeslissing. Momenteel is hierover nog geen collegebeslissing.
Competitiesporten mogelijk laten: Voor de gemeenteschool is slechts een bruto-oppervlakte (met
inbegrip van inkom, gangen, kleedkamers, …) van 485 m² subsidieerbaar voor een turnzaal.
Dergelijke turnzaal heeft echter onvoldoende hoogte, oppervlakte en toeschouwersruimte om
competitiesporten (en zelfs recreatieve sporten) toe te laten. Indien de gemeente toch zou
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besluiten om de sporthallen af te breken, is het gemeentebestuur dan bereid om de turnzaal uit te
breiden minstens tot het niveau van een eenvoudige sporthal, zoals voorzien in het Vlaams
Sportinfrastructuurplan, nl. een sporthal van minimaal 26m bij 34m netto-speloppervlakte (of 884m²)
bij een vrije hoogte van minimaal 7,5m en een polyvalent sportlokaal met een minimale nettosportoppervlakte van 152,25 m² en een vrije hoogte van 4m (totaal: 1.040,25 m² nettosportoppervlakte) en aangevuld met de nodige nevenvoorzieningen? Dergelijke sportaccommodatie
maakt immers recreatieve- én competitiesporten mogelijk.
Antwoord Gemeente (Tom Baerts): Het Vlaams Sportinfrastructuurplan is eigenlijk niet meer up to
date. Maar als we dit toch even bekijken, zien we een overschot van 30% voor sporthallen in onze
gemeente (kaartje van de streek West-Limburg werd toegevoegd).
Het is ook niet de bedoeling om een hal voor competitiesporten te bouwen. De turnzaal moet
functioneel en op maat van de lagere schoolkinderen zijn.
Reactie van DR: Het cijfer opgegeven door Tom Baerts is een gemiddelde voor de ganse streek WestLimburg, waar inderdaad enkele gemeenten goed voorzien zijn van sporthallen. Maar waarom werd
de norm niet apart berekend voor de gemeente Heusden-Zolder? Uit de laatste ons ter beschikking
staande cijfers blijkt dat de gemeente Heusden-Zolder nipt de norm van 0,165 m² speeloppervlakte
per inwoner bereikt voor sporthallen. Wanneer de 2 sporthallen in Zolder-centrum worden
afgebroken, zal in Zolder-centrum echter nog welgeteld 0,00 % worden gehaald van de
minimumnorm !!!
Dat het Vlaams Sportinfrastructuurplan niet meer “up to date” zou zijn, is een loze bewering die niet
wordt onderbouwd. Mensen die vertrouwd zijn met de planning van sportinfrastructuur, weten dat
er geen recentere bouwnormen bestaan en dat meerdere gemeenten in Vlaanderen van het Vlaams
Sportinfrastructuurplan profiteerden om hun lokale sportaccommodaties te verbeteren (zie bv.
nieuw zwembad Hasselt). Momenteel worden de laatste sportaccommodaties, voorzien in het
Vlaams Sportinfrastructuurplan, afgewerkt. In bijlage worden nogmaals de belangrijke planningsnormen voor een eenvoudige sporthal opgenomen (cf. Jef Elsen, Open Dorpsraad Zolder-centrum
24/06/2015).
De eenvoudige sporthal van 884 m² (26 x 34 x 7,5), voorzien in het Vlaams Sportinfrastructuurplan, is
in feite een laagdrempelige voorziening, die per fiets of te voet bereikbaar moet zijn. Onderzoek
verricht door de KUL, o.l.v. Prof. Dr. Etienne Van Hecke, heeft uitgewezen dat dergelijke eenvoudige
sporthal al een rendabele bezettingsgraad bereikt vanaf een bevolkingsomvang van een 6.000
inwoners in de omgeving. Dergelijke eenvoudige sporthal blijft dus zeker te verantwoorden in Zoldercentrum. Gezien de inrichting en uitrusting van een dergelijke sporthal zijn niet alleen recreatieve
sporten mogelijk, maar ook competitiesporten.
Volgens de normen van de Vlaamse Gemeenschap, is bv. de nieuwe sportaccommodatie van het SFC
geen “sporthal”, maar wel een “sportlokaal”. Competitiesporten zijn er immers niet mogelijk wegens
onvoldoende uitloopruimten en geen toeschouwersruimte. Gelukkig kreeg de oorspronkelijk
voorziene turnzaal, wel voldoende hoogte en de reglementaire afmetingen om bv. basketbal en
volleybal in recreatief verband mogelijk te maken.
Wil de turnzaal in Beekbeemden ook naschools bruikbaar zijn, dan moet niet alleen rekening worden
gehouden met de behoeften van de lagere schoolkinderen, maar moet de sportzaal ook geschikt
worden gemaakt voor recreatieve- en competitiesporten van volwassenen.
Reactie van Burgemeester en Schepen: Het behoud van 5 sporthallen in Heusden-Zolder wordt
onbetaalbaar. Wij hebben gekozen voor het concentreren van de competitiesporten. Het is niet de
bedoeling om de nieuwe turnzaal in Beekbeemden te gaan gebruiken voor competitiesporten.
Reactie vanuit DR: Concentreren van de competitiesporten kan op twee manieren. Ofwel door de
competitiesporten te concentreren op uithoeken van de gemeente (waardoor meer inwoners zich
moeten gaan verplaatsen om aan sport te doen). Ofwel door de competitiesporten aanwezig te laten
zijn op die plaatsen waar de bevolking geconcentreerd is. Wij blijven duidelijk voorstander van dit
laatste. Overigens is het niet juist dat alleen de competitiesporten worden geconcentreerd. De
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Sportstudie streeft immers ook een concentratie na van de jeugdsporten (bv. voetbal) en van de
recreatieve sporten (bv. schutterijen). Wanneer het gemeentebestuur deze aanbeveling uitvoert,
bestaan er weldra geen jeugdsporten meer.
Investeren in sportinfrastructuur mag geld kosten. De baten van sportbeoefening drukken zich niet
alleen uit in financiële opbrengsten, maar ook in het verhogen van: de volksgezondheid, gezellige
vrijetijdsbesteding, sportief gedrag, opleiding van jongeren, integratie van migranten, sociale
contacten in de woonomgeving, …
Vraag DR: Welke onderhoudswerken zijn voorzien om de sporthallen in Zolder-centrum in stand te
houden? Wanneer wordt bv. iets gedaan aan het beginnend betonrot om erger te voorkomen?
Antwoord Gemeente (Tom Baerts): Momenteel zijn hier geen onderhoudswerken meer voorzien.
Reactie vanuit DR: Meerdere overheden maken de fout om te besparen op het onderhoud van
gebouwen. Dit zorgt op termijn voor nog zwaardere kosten voor grote onderhoudswerken … of voor
de afbraak. Het gemeentebestuur wordt geadviseerd om bv. het Centrum Duurzaam Bouwen
(CeDuBo) een studie te laten verrichten i.f.v. het preventief onderhoud van de gemeentelijke
gebouwen.
Vragen/stellingen vanuit publiek:
Een gemeenteraadslid betreurt dat CC Muze weggaat uit ons centrum en dat de school
Beekbeemden er in de plaats komt. Waarom de huidige plaats van de school verlaten, de nieuwe
plaats is niet geschikt (verkeer, aansluitingen). Wat blijft over van het Gouden Kwartet waar de DR zo
naar gevraagd heeft?
Antwoord vanuit gemeentebestuur. Er waren moeilijk op te lossen technische problemen: de
hobby-units moeten verdwijnen of vervangen worden; er waren financieringsproblemen en het
probleem van de wateroverlast raakt niet opgelost. Er is overleg geweest met o.a. de school en de
DR. Uiteindelijk heeft de meerderheid gekozen voor de huidige beslissing.
CULTUURCENTRUM EN DORPSHUIS:
Toelichting DR door Danny T.
Algemeen: De Dorpsraad stelt dat, als er al redenen zijn om de bovenlokale functies van Muze
(theater, tentoonstellingen, jeugdinstuif) te verplaatsen, een dorp met weldra 7.500 inwoners recht
heeft op aangepaste ruimten voor lokale culturele activiteiten. De Dorpsraad zag een mogelijkheid
in het uitbreiden van de 2 sporthallen, het judolokaal, het vergaderlokaal en de cafetaria, met een
feestzaal, een keuken en 2 vergaderlokalen.
De Dorpsraad kan echter akkoord gaan met de beslissing van het schepencollege om de toekomstige
gemeenteschool ook naschools beschikbaar te stellen voor dorpsactiviteiten, op voorwaarde dat:
- minstens de zojuist vermelde bijkomende ruimten worden voorzien;
- de cafetaria van de sporthallen beschikbaar blijft (of een bijkomend cafetaria wordt voorzien);
- en dat ook een oplossing wordt gevonden voor de competitiesporten (zie: hoger).
Antwoord gemeentebestuur: We opteren in onze nieuwbouw voor Beekbeemden voor het aspect
“Brede school” net met de bedoeling om lokalen en de turnzaal ook na de schooluren te laten
gebruiken. Een echte feestzaal zal niet worden voorzien, het is wel de bedoeling een polyvalente
zaal te voorzien.
Vraag DR: Zullen de verenigingen en inwoners van Zolder-centrum na het vertrek en de afbraak van
Muze zonder een jarenlange onderbreking (wegens in tijd niet op elkaar aansluitende bouwwerken)
voor alle lokale, culturele activiteiten terecht kunnen in de gemeenschapsruimten van de
gemeenteschool: bestuursvergaderingen, gewone ledenactiviteiten, feestelijke samenkomsten,
buurtactiviteiten, ontmoetingsmomenten, recreatiesporten, lokale projecten, informele
ontmoetingen, … ?
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Antwoord gemeentebestuur: Wat betreft het gebruiken van lokalen na afbraak van het huidige CC
Muze kan overwogen worden om mee uit te wijken naar het nieuwe CC.
Ook bestaat ons inziens de mogelijkheid om de aanwezige ruimten van vzw Jogem te betrekken in
Zolder-centrum.
Vragen/stellingen vanuit publiek: De leegloop van Zolder-centrum moet voorkomen worden;
plaatselijke culturele activiteiten moeten in het dorp kunnen. Jogem is wel private infrastructuur.
Vraag DR: Nu al moet worden nagedacht over het beheer en de exploitatie van de gemeenschapsruimten van de gemeenteschool. Gebeurt dit door VZW of Gemeente? … Hoe wordt de participatie
van de plaatselijke gemeenschap best gewaarborgd bij een gemeentelijke accommodatie?
Antwoord gemeentebestuur: Het beheer van de nieuwe gemeenteschool zal aan bod komen van
zodra men de opstart gemaakt heeft van de bouwwerken.
Reactie vanuit DR: Uit het bijzonder bestek blijkt in ieder geval dat de lokalen voor naschools
gebruik apart toegankelijk zullen zijn en ook apart zullen worden beheerd (zie: hoger).
Vraag DR: Als toch wordt verondersteld dat ook de verenigingen en de inwoners van Zolder-centrum
in de toekomst voor hun bovenlokale activiteiten de Muze moeten volgen naar het vroegere
mijnterrein: wanneer wordt er dan eindelijk eens inspraak en informatie voor de Dorpsraad voorzien
bij de plannen voor de nieuwe Muze?
Antwoord gemeentebestuur: Wat betreft inspraak en informatie voor het nieuwe cc zijn de bouwplannen opgesteld na grote betrokkenheid van onze mensen van cultuur. Het opzet van ons
nieuwe cc is hetzelfde gebleven.
Reactie vanuit DR: De DR is nooit betrokken geweest bij de voorbereiding van het nieuwe CC en de
plannen werden tot nog toe nog niet toegelicht voor de DR.
Vragen/stellingen vanuit publiek:
- Waarom CC Muze niet gebruiken voor allerlei zaken en behouden? Als het CC niet meer
bruikbaar is voor de eigen activiteiten, is het ook niet meer bruikbaar voor activiteiten van
anderen.
- DR: de huidige sporthallen uitbreiden tot een dorpshuis, zoals voorgesteld, moet met geringe
kosten kunnen. Hierover bestaat nog geen beleidsbeslissing.
- Wat is de capaciteit van de school Beekbeemden nu en gaat dit in de toekomst meer of minder
zijn? De huidige capaciteit bedraagt ongeveer 300 leerlingen. Toekomst?
KORTE SAMENVATTING VAN DEZE AVOND DOOR DIRK REYNDERS:
1. Geen riolering in de nabije toekomst wegens geen subsidiëring.
2. De werken voor de afwatering van Beekbeemden lopen vertraging op door
problemen/wegzakken van het materiaal.
3. De zesdaagse van Heusden-Zolder is nog niet voor toekomend jaar.
4. De sportclubs maken zich zorgen over het behoud van sportcompetities in eigen dorp.
5. Er is gevraagd om de nieuwe school Beekbeemden meer open te zetten voor de
dorpsgemeenschap.
6. Inwoners van Zolder-centrum zouden graag elkaar ontmoeten in een eigen dorpshuis.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sympathisanten.
Bijlagen:
A. Bouwnormen voor Sportinfrastructuur.
B. Bijzonder Bestek School Beekbeemden
Getekend
Patrick Tartarin
Secretaris

Getekend
Jos Willems
Voorzitter
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BIJLAGE A:
BOUWNORMEN VOOR SPORTINFRASTRUCTUUR
Sinds jaar en dag gebruikt de Vlaamse Overheid (BLOSO) planningsnormen per inwoner voor:
- het maken van een eerste raming van de behoefte aan bijkomende sportaccommodaties voor
een bepaald verzorgingsgebied (dorp, gemeente, regio, …);
- het vergelijken van de uitbouw van de aanwezige sportaccommodaties in de verschillende
gemeenten in Vlaanderen;
- het opsporen van “witte vlekken”: gemeenten of regio’s die minder goed voorzien zijn van
sportaccommodaties.
De planningsnormen geven aan dat een bepaalde bevolkingsomvang voldoende ruim is om een
normale, goede bezettingsgraad van de voorgestelde sportaccommodatie te kunnen voorzien, maar
garanderen niet dat de voorgestelde accommodatie dan ook economisch rendabel is te maken.
VLAAMS SPORTINFRASTRUCTUURPLAN:
In voorbereiding van het Vlaams Sportinfrastructuurplan, besloot de Vlaams Minister van Sport in
2008 om de bestaande planningsnormen voor sportaccommodaties te actualiseren. Het Vlaams
Sportinfrastructuurplan is een inhaalproject voor de uitbouw, in een Privaat-Publieke Samenwerking,
van plaatselijke sportaccommodaties (sporthallen, zwembaden, kunstgrasvelden, multifunctionele
sportcentra) ter waarde van 250 miljoen euro (Decreet 28/05/2008 betreffende een inhaalbeweging
in sportinfrastructuur via alternatieve financiering).
Bij het toekennen van een subsidie werd rekening gehouden met volgende elementen:
- de verhouding tussen de oppervlakte van de aanwezige sportinfrastructuur en de vigerende
norm per inwoner voor de aangevraagde sportinfrastructuur;
- de mate waarin de huidige sportinfrastructuur overbezet en/of ontoereikend is;
- de toegankelijkheid van de aangevraagde sportinfrastructuur: de bereikbaarheid zowel met het
openbaar vervoer als te voet, per fiets of met de wagen; de toegankelijkheid voor specifieke
doelgroepen, zoals mensen met een handicap of bejaarden;
- de stedenbouwkundige en operationele haalbaarheid van de aangevraagde sportinfrastructuur.
PLANNINGSNORMEN:
De reële lokale behoefte aan sportinfrastructuur moet blijken uit de mate waarin de bestaande
sportinfrastructuur afwijkt van de behoeftenorm, die overeenstemt met:
a) kunstgrasveld: 5,1 m² per inwoner;
b) eenvoudige sporthal: 0,165 m² per inwoner (vroegere BLOSO-norm: 0,2 m² per inwoner);
c) eenvoudig zwembad: 0,0139 m² per inwoner (vroegere BLOSO-norm: 0,02 m² per inwoner);
d) multifunctioneel sportcentrum: de vigerende normen voor de verschillende deelaccommodaties.
(Besluit Vlaamse Regering 23/05/2008, art. 20).
In opdracht van de Vlaamse Overheid, actualiseerde de KUL in 2008 (o.l.v. Prof. Dr. Etienne Van
Hecke) op basis van onderzoek naar de beoefeninggraad en –frequentie, ook nog volgende
wetenschappelijk onderbouwde normen voor sportaccommodaties:
e) overdekte sportaccommodaties (sporthallen en sportlokalen): 0,22 m² netto-sportoppervlakte
per inwoner;
f) voetbalvelden in natuurgras: 4,7 m² natuurgrasoppervlakte per inwoner;
g) sportvelden in natuurgras (voetbalvelden + andere sportgrasterreinen): 5,1 m² natuurgrasoppervlakte per inwoner.
(Geciteerd in: www.bloso.be/sportinfrastructuur/onderzoekplanning)
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PLAATSELIJKE PLANNING:
Volgens het BLOSO zijn de investering- en exploitatiekosten van moderne sportaccommodaties
doorgaans vrij hoog. Een duidelijke inschatting van de actuele en de toekomstige behoeften is
bijgevolg aangewezen. Voor het bepalen van deze behoeften op gemeentelijk en stedelijk niveau
wordt best uitgegaan van de verschillende sportfacetten die verband houden met het gebruik van de
lokale sportinfrastructuur. Deze verschillen van locatie tot locatie. Onder meer dient rekening
gehouden met:
- het aantal inwoners;
- de specifieke eigenschappen van de bevolking (bv. leeftijdspiramide; ruimtelijke ordening, …);
- het aantal sportclubs en de beschikbare (gewenste) sportgebruiksuren;
- de al aanwezig zijnde sportaccommodaties;
- de schoolbevolking, de eigenheden van de lessen sport (ook naschools) en de huidige (of
gewenste) invulling;
- de noden van de individuele, niet georganiseerde (recreatieve) sportbeoefenaar;
- de eventuele impact van het toerisme, …
(www.bloso.be/sportinfrastructuur/onderzoekplanning)
In de Beleidsnota Sport 2014-2019 stelt minister van sport, Philip Muyters, dat iedereen het recht
heeft om in zijn eigen buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier een leven lang te
kunnen sporten. De minister stelt voor deze beleidsperiode ook Vlaamse subsidies in het vooruitzicht
voor de renovatie of de vervanging van lokale sportinfrastructuur.
EERSTE RAMING ZOLDER-CENTRUM:
TYPE SPORTACCOMMODATIE
Eenvoudige sporthal
Overdekte sportaccommodaties (sporthallen en –lokalen)
Eenvoudig zwembad
Kunstgrasveld
Sportvelden in natuurgras (voetbalvelden + andere velden)

PLANNINGSNORM
0,165 m²/inw.
0,22 m²/inw
0,0139 m²/inw
5,1 m²/inw.
5,1 m²/inw.

ZOLDER-C
7.500 inw.
1.238 m²
1.650 m²
104 m²
38.250 m²
38.250 m²

BIJKOMENDE NORMEN VOOR EENVOUDIG ZWEMBAD EN EENVOUDIGE SPORTHAL
EENVOUDIG ZWEMBAD
Volgens het Vlaams Sportinfrastructuurplan moet een eenvoudig overdekt sportzwembad minimaal
bestaan uit een zwembadoppervlakte van 10 m bij 25 m (of 250 m²), aangevuld met een bad voor
recreatief zwemmen of een instructiebad. (Ministerieel Besluit 10/03/2010, art. 2). Het zwembad van
Zolder-Centrum was 17m x 8m = 136m² groot.
De bevolkingsomvang van Zolder-centrum volstaat dus niet om een eenvoudig zwembad te
kunnen verantwoorden. Hierbij weze wel opgemerkt dat de bevolkingsomvang van Heusden-Zolder
(32.767 inwoners) wel voldoende groot is om een eenvoudig zwembad te kunnen verantwoorden
(455 m²). Zoals hoger vermeld, stellen de planningsnormen wel dat de bevolkingsomvang voldoende
ruim is om een goede bezettingsgraad te kunnen bereiken, maar niet dat de accommodatie ook
financieel rendabel is te maken.
EENVOUDIGE SPORTHAL
Het Vlaams Sportinfrastructuurplan stelt dat de netto-sportoppervlakte van een eenvoudige sporthal
minimaal 26 m bij 34 m (of 884 m²) moet bedragen bij een vrije hoogte van minimaal 7,5 m en een
bijkomend overdekt polyvalent sportlokaal moet hebben met een minimale netto-sportoppervlakte
van 156,25 m² en een vrije hoogte van 4 m. (Totaal: 1.040,25 m²). Dergelijke eenvoudige sporthal
voldoet aan de technische vereisten om niet alleen recreatieve sporten te beoefenen, maar ook
competitiesporten.
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De bevolkingsomvang van Zolder-Centrum voldoet dus ruimschoots om (na het eventueel afbreken
van de huidige sporthallen van 33mx21mx7m en 25mx16mx8m en het judolokaal) een eenvoudige
sporthal met polyvalent sportlokaal te kunnen verantwoorden.
Het Ministerieel Besluit van 12/11/2009 (art. 2 en 4) voorziet verder volgende basisvoorzieningen
voor een eenvoudige sporthal:
- een inkomhal;
- een toezichtlokaal met EHBO-voorzieningen;
- een spelersgang;
- een bergruimte voor poetsgerei;
- een technische ruimte;
- publieke toiletten, afzonderlijk voor dames, heren en personen met beperking;
- toiletten voor sporters, afzonderlijk voor dames, heren en personen met een beperking;
- gemeenschappelijke kleedkamers met bijhorende, gemeenschappelijke douches en sanitair;
- kleedkamers voor scheidsrechters, met bijhorende gemeenschappelijke douches en sanitair;
- technische inrichting en uitrusting eigen aan een sporthal;
- een sportvloer in de overdekte sportruimte en het polyvalent sportlokaal die voldoet aan de
Europese norm EN14904.
In het kader van het Vlaams Sportinfrastructuurplan kwamen ook volgende ruimten nog in
aanmerking voor subsidiëring (niet verplicht te voorzien) (Ministerieel Besluit 12/11/2009, art. 4):
- tribunes voor maximaal 200 zitplaatsen bij de sportzaal;
- een cafetaria (maximale oppervlakte 210 m²) met een kleine keukenruimte en een berging;
- een elektronisch scorebord;
- aansluitingsleidingen voor gas, riolering, elektriciteit (laagspanning) en andere nutsvoorzieningen
tot 50 m vanaf de bouwplaats;
- werken en diensten die bijdragen tot de toegankelijkheid voor personen met een beperking.
Cf. Jef Elsen op de Open Dorpsraad van Zolder-centrum op 24/06/2015.
Toen het Vlaams Sportinfrastructuurplan werd voorbereid en uitgevoerd, was Jef Elsen directeur van de Stafdienst
Infrastructuur van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Deze dienst stond in voor de coördinatie van het
Vlaams Sportinfrastructuurplan en werkte daarvoor samen met het Kabinet van de Minister van Sport, de
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV), de Dienst Publiek-Private Samenwerking (PPS) en het BLOSO (thans Sport
Vlaanderen).
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