VRAGEN en OPMERKINGEN VAN DE BEWONERS VOOR DE
OPEN DORPSRAAD VAN 19 NOVEMBER 2013
1. Hoe moet het verder met ZolderC?
A. Behoud (vernieuwing) van Sporthal
Aantal personen: 20p
B. Behoud van “Gouden Kwartet” (sporthal, zwembad, Muze, Woutershof)
Aantal personen: 46p
C. Uw voorstel
(1) B, maar museum naar mijngebouwen, Woutershof omvormen tot
Bistro/Taverne: 13p
(2) B, ook belangrijk voor scholen van gans Heusden-Zolder
(3) B, volkspark van maken (verbinden): sport, cultuur, logies, volkstuintjes
(4) B, indien dit verdwijnt zal de “ziel” van Zolder worden ingenomen door
betonnen blokken, en is er geen gevoel van leefbaarheid meer.
(5) Indien er renovatie werken nodig zijn aan deze gebouwen en het is
Financieel draagbaar en de moeite waard wel dat men ze dan maar uitvoert.
(6) Sporthal vernieuwen, zwembad en Muze renoveren
(7) Nieuw complex sporthal en groter zwembad!
2. Toekomst van het Heldenplein:
A. Grasveld behouden
Aantal personen: 20p
B. Inplannen van handel en woningbouw
Aantal personen: 7p
C. Parking
Aantal personen: 19p
D. Uw voorstel:
(1) Parking in Kleine Dorpsstr (aan Fitness) verharden
(2) Bij evenementen zoals kermis, toestemming geven voor bewoners
Wendelenhof om op hun binnen pleintje te parkeren
(3) Er is te weinig parking in Zolder-centrum
(4) Enkel richting in centrum – 2 maal
(5) Voetweg kasseien langs de kerkmuur te hobbelig Oprit voor gehandicapten
aan de kerk
(6) Wandelpark met zonnetuin (ideale ligging)
(7) Laat ons nog gras dat groen is, mag er wat groen zijn in Zolder-centrum?
(8) Graag parking – men kan moeilijk de auto’s bijeenvouwen. Grasveld dient
nu enkel voor enkele bewoners die hun honden eruit laten … Handel? Ja maar
geen 2de Turkije zoals in Berkenbos!
(9) Ze zijn Zolder-centrum de keel aan het dichtknijpen met hun gebouwen,
als we ons op het Heldenplein plaatsen en we draaien 360° rond dan zien
we niets anders dan een hoge muur met wat openingen. Stel nu maar voor
dat deze grasvelden ook nog eens bebouwd worden! De nieuwe flats die ze
gebouwd hebben en nog aan en gaan bouwen dit zal wel meer dan
voldoende zijn (teveel zelfs, ze geraken ze niet kwijt op korte termijn)
Laat ons de parking wat uitbreiden en voor de rest maak er een groene OASE
van. Dit geeft Zolder-centrum nog een mooi kleedje.
Wat handel betreft: is er vraag van binnen of buiten Zolder naar
handelspanden (laat ons daar eens over nadenken of achter horen).
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Voor de projectontwikkelaars is er altijd vraag naar handelspanden, zij worden
er rijker van !!! (maar meestal die ze uitbaten niet, want na korte tijd staat het
pand te huur)Dit voorstel is niets persoonlijk, maar komt wel uit een grote
groep inwoners uit de wijken Sluisbambt.
(10) Parking combineren met gezellig pleintje, speeltuigen
(11) Gras + parkje
(12) Betaalbare senioren-woningen
3. Je had graag een antwoord gehad op (slechts 1 item vermelden):
(1) Wanneer verdwijnt bouwval “Villa Bona” in de Inakker?
(2) Parkeren bij evenementen Heldenplein om op binnenplein Wendelenhof enkel
voor bewoners
(3) Doorgang naar Heldenplein via ’t Kuipke: verkeerspaaltjes verwijderen >>>
evt. verkeersdrempel
(4) Snelheid in de Inakker-Dorpsstraat blijft te hoog, wanneer/welke oplossing.
(5) Waarom vermindert men de parking in Zolder-centrum? Ik ben ervan
overtuigd dat diegene die dat doet er niet woont!!!!!!
(6) Parking nog altijd te weinig.
(7) Waar zijn ze!: veilige voet – en fietspaden in ZolderC (Dorpsstr-MolenstrPironlaan)
(8) Hadden graag antwoord gehad over volgende vraag!
Wateroverlast in Schansbeemden is gebied tussen school Beekbeemden,
Mommestr, Stationstr, Molenstr:
Er zijn studies gemaakt om afwatering te verbeteren, volgens plan zouden de
beken voor en achter de school met elkaar verbonden worden om een betere
afwatering te bekomen, en ruimen van afwatering grachten.
Vraag is de vorige Dorpsraad (in aanwezigheid van nieuw bestuur gem) ook al
gesteld, om alle aangelanden op de hoogte te houden nog steeds geen
antwoord mogen ontvangen. Vanwege omwonenden deze vraag:
Hoe moet het verder: 1) behoud sporthal
2) behoud zwembad
(9) Beekbeemden?
(10) St.Maartensvuur?
(11) Snelheidscontroles zone “50” Bieststraat, Ringlaan en streng optreden!
(12) Geen geld – Geen recht (waardigheid) – België RECHTSTAAT- belachelijk
(13) Wanneer een betere en deftige oplossing voor de Mommestraat (duidelijke
Signalisering, snelheidsremmers niet te veel voor geluidsoverlast in perken
te houden
(14) Aanleg grasstroken tegenover Belfiusbank, straat in slechte staat na
Nieuwbouw
(15) Wat met gebouw van het CVO?
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