Verslag Open dorpsraad 19 november 2013 (Groepen Lea, Danny,Jos, Jogan en Patrick)
1. Sporthal:
-

Moet behouden blijven ; Ze is nu al altijd bezet … dus ZEER nodig, oude afbreken en nieuwe op
dezelfde locatie eventueel, enkel afbreken is geen optie.
Betonrot??? Geen officiële bevestiging.
Kunnen tegenwoordig en in toekomst alle verenigingen erin, concentratie van personen is groot,
de sporthal zou zelfs moeten vergroten.
Ze is nodig voor de schoolgemeenschap, klein kinderen hebben geen sportmogelijkheden meer.
Verkeersveiligheid!!! indien te ver.
Ze is heel belangrijk voor het verenigingsleven en een belangrijke schakel in het sociale weefsel
van Zolder: competitiesport, recreatieve sport, ontmoetingsplaats …
Er zijn nu al uren tekort om iedere vereniging/sporter aan bod te laten komen, wat indien er voor
een centrale sporthal wordt gekozen.
Zorgen dat ook voor de volgende generatie “Sporten” kan gedaan worden.
Volgens de statistieken van Bloso zou een sporthal rendabel zijn vanaf 5000 – 6000 inwoners.
Vraag is wat de behoefte van de gemeente is.
Uitbating sporthal is noodzakelijk: laat uitbater iets “verdienen”. Oplossing voor uitbating is een
noodzaak en dringt zich op. Is zelfs dikwijls gesloten.
Met combinatie zwembad – sporthal is een rendabele cafetaria wel mogelijk. (ipv alles te sluiten)

2. Zwembad:
-

Is het een optie, indien zwembad niet kan blijven voortbestaan om te gaan zwemmen in
Beringen-mijn, Houthalen >>> afstand ??? Haalbaar ???
Ook hier is het weer belangrijk voor de schoolgemeenschap; desnoods vergroten, voor een
gemeente vanaf 30.000 inwoners is een zwembad rendabel.
Meeste kinderen van H-Z wonen in Zolder-centrum en niet in Bolderberg.
Waar gaan de kinderen leren zwemmen … opleiding zwemmen? Nu leert de schoolgaande jeugd
van heel H-Z zwemmen.
Wat met de kosten voor busvervoer voor de schoolkinderen (zwemles is verplicht).
Ze moeten het zwembad maar beter onderhouden.
Nu is het zwembad goed bezet, voldoende bezettingsgraad.
Het moet wel eens gemeentelijk bekeken worden : wat nodig ? niet nodig??
Ouderdom? 40 jaar? Wat men heeft moet men onderhouden en behouden.
Is sporthal/zwembad slecht gebouwd???
Op termijn bekijken voor woon- en leefbare omgeving. De meerwaarde om een eigen zwembad
binnen gemeente te hebben niet onderschatten.
Een gemeente die zichzelf respecteert, een gemeente met zoveel inwoners, heeft nood aan eigen
sporthallen, zwembad en behoud van cultuurcentrum zoals Muze.
Waar kunnen nadien de mensen van ’t Weyerke gaan als ze hier niet meer terecht kunnen in onze
sporthal, maar bvb. in Houthalen???
Beringen gaat dicht, alles naar Beringen-Mijn: wordt dit dan ook niet te klein om ook H-Z toe te
laten???
Wie betaalt? Meer belastingen betalen is de andere kant, maar geeft ook meer comfort !!!
Zwembad, sporthal verplaatsen kost ook geld.
Zwembad EN sporthal: noodzakelijk: NIET beschikken over een zwembad, over een sporthal
GAAT TEN KOSTEN van de JEUGD en de SCHOLEN
Recht hebben op: is ook een recht
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3. Muze:
-

Cultuurcentrum krijgt volle zalen in het dorp Zolder . Waarom verhuizen?
Technisch wel versleten maar kan aangepast, verbeterd worden. (vooral de liften)
Indien naar het mijnterrein zal het daar parkeerproblemen vormen!
Verhuringen zijn te duur voor de plaatselijke verenigingen.
Indien verhuis, verdwijnen ook de vergaderzalen voor de verenigingen.
Als Zolderaars hebben wij geen behoefte aan een verhoging niveau van de voorstellingen,
tentoonstellingen … groter hoeft niet, wel een betere onderhoud ervan.

4. Woutershof:
-

Is rot, versleten: afbreken en herbestemmen indien mogelijk.
Is geclasseerd . Er kan toch iets moois van gemaakt worden als : feestzaal, B & B ….
De groene plaats tussen de verschillende gebouwen zorgt voor een “ onthaast plek “ ;
Zeker behouden !!
Meer betrekken bij open monumentendag en dan zeker in orde brengen.

5. Domherenhof:
-

Gebruiken als bijkomende parking voor de Muze.
Bijkomende vergaderzalen, er zijn dagen dat er tekort zijn in de Muze.

6. Heldenplein:
- Open ruimte zeker behouden, zeker niet volbouwen; Geen blok appartementen ; Er zijn er al
teveel.
- Onder de gemeente een parkeerruimte maken, promotor opzetten, groen bovenop.
- Gemeentewerkers moeten hun auto maar ergens anders zetten ; In moeilijkheden vinden ze wel
een ruimte. (bvb Jogem)
- Graszode open houden op terrein oud gemeentehuis, meer bloemen: stadsparkje van maken.
- Zorgen voor interessante wandelwegen tussen de verschillende sites: verlengde van trage wegen.
- Missen een lange termijn visie. Missen een totaal visie !!!!! Wel compliment voor de bloemen aan
het gemeentehuis.
VOORSTELLEN:
- Stoep langs Ringlaan + Banken tegenover Bloemelingen
- Te voet winkelen
- Eenrichting rond de kerk
- Parking ’t Bergske
- Meer handel : maar nooit veel handel geweest in Zolder
- Parking aanleggen : noodzaak -> Zie Voetpad : staat volledig vol
- Ingesteldheid aangaande parkeerbeleid aanpassen
- Invullen “oude panden”
- Meer handel creëren = meer volk aantrekken
- Een ‘goei’ zaak trekt altijd : zie vroeger ‘Schoenen Leenders-Broekmans’
- Handel moet je een kans geven
- Er zouden een aantal horecazaken moeten bijkomen :
koffieshop, eethuis maar geen nachtwinkels !
Problemen of items die aandacht verdienen:
- Nog steeds wateroverlast aan rotonde B2 – Hoe kan dit ?
- Na de werken is alles fonkelnieuw. Problemen komen van de school.
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-

Borduren aan Ringlaan : tov apotheker de Neve : oplossing bij oplevering ?
Waarom / welke oplossing : voetpad aan ’t Kuipke wordt gebruikt als parking.
Een voetpad is geen parking !
IN ZONE 30 is alleen de aangeduide parking bruikbaar. Anders PV maken.
Consequent zijn in zone 30 : als men niet optreedt, parkeert men overal.
- Zolder wordt ook gebruikt : sluikwegen.
- Glascontainers :
 Kosten / baten analyseren : opnieuw en opnieuw.
 Waarom geen maandelijkse ophaling -> Zie Meldert en Lummen.
 Zie glascontainers Molenstraat : sluikstorten verhelpen : bijv vensterglas aan
glascontainers. Ontoelaatbaar.
Containerpark: afvragen waarom het zo kalm is op het containerpark EN
waarom het sluikstorten groeit.
Schansbeemden/School Beekbeemden:
 Tijd en energie : om grachten schoon te maken.
 Beek aan Beekbeemden ? het water is donkerblauw. Alles sterft af. REDEN?
 Alternatief neemt het goede hout mee, maar maakt grachten niet zuiver ?
 Bouwen ?
 Beloofd werd dat de werken zouden beginnen op 18 september 2013. Zien er
echter niets van.
 Beekbeemden : kelder staat constant onder water, CV draait 7/7 dagen :
(financieel) onhoudbaar. Schimmel op de muren - ongezond voor de kinderen en
werknemers
 School Beekbeemden moet blijven( maar evt op een andere plaats)
Verkeer :
- SNELHEID Boekterheide / Inakker is TE SNEL.
- 70 km vanaf Rotonde : verlagen + inhaalverbod.
- Struikgewas bijknippen algemeen (bvb van Nieuwstr naar aan Boekterheide aan
SPAR).
- Voetgangers beter beschermen.
- Aandacht voor fietsers verhogen.
Varia:
-

-

Zolder-Centrum: voor Zolder-centrum dieper bekijken, Zolder-centrum aangenamer maken.
De dorpskern is “prachtig gemaakt”.
Politie houdt zero toezicht!! Toezicht is slecht.
Gouden Kwartet is de beste” onthaastplaats” van Zolder, een soort Bovy in ZolderC.
Totaliteit beschikbare ruimtes en gebouwen voor eigen mensen gebruiken.
Wat met Villa Bona: kan er belastingsheffing op gebeuren???Moet opgeruimd. Per ongeluk met
bulldozer tegen rijden??? Waarom wordt hier niets aan gedaan? Gedogenbeleid?
30 Km/hr verhogen naar 50 Km/Hr, dan kan men boetes opleggen.
Doorgang naar Kuipershof houden, desnoods verzonken palen gebruiken.
Geen “Kiss and ride” meer: dixit Fabry.
Snelheid in centrum: niet op te lossen???
Fietspad: Sluisbamd – Zolderseweg: is zeker een aandachtspunt; Vele fietsers gebruiken deze om
naar school te gaan.
Voorstel: aansluiting aan het fietsroute netwerk , zo kan men veilig naar school gaan.
Meylandt: de voorliggende en achterliggende grond is van Vlaamse gemeenschap. Het is slecht
onderhouden.
Michel Scheperslaan: aan de school, in de bocht wordt veel te snel gereden.
IJzeren band rond de kerktrappen is gevaarlijk, men krijgt er snel een klapband (reflecterend
maken)
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-

In de Stationstraat de fietspaden verbeteren, zeer gevaarlijk voor kinderen. Om er over te
stappen is het zeer druk en is onduidelijk voor de kinderen.
St. Maartensvuur terug in ere brengen, is een goed idee.
Aan het kruispunt Boekt wordt heel dikwijls door het rood gereden vanuit Hasselt.
Jogem heeft nog steeds een onveilig gevoel, niet altijd toegankelijk, meer activiteiten zorgt voor
sociale controle.
Terras aan ’t Kuipke beter afbakenen.
Indien men van de Inakker komt heeft men geen duidelijk zicht in richting Dorpsstraat.
Parkings die er zijn duidelijker aangeven aan de ingangen van het centrum, parkeerbeleid op punt
stellen. MEER parking is noodzakelijk.
Fietspaden aan Witte Barier – Rijthof – Dekenstraat).
Voetpaden verbeteren of aanleggen (van het Weyerke naar het centrum is een ramp – DekenstrDorpsstr) .
Onderhoud wegenis en voetpaden Dekenstraat/Dorpsstraat
Fietssugestierstrook Dekenstraat
Worden groene amsterdammertjes allemaal vervangen door aluminium palen ?
Hogere paaltjes (men ziet ze niet bij het parkeren).
Snelheid is alleen maar toegenomen vooral Korte/Kleine Dorpsstraat (New Gym) richting
Dorpsstraat (Puls) - geen asverschuiving meer.
Op de hoek met de wasserij/tgo Wendelenhof zijn er verschillende soorten klinkers en ze zijn "er
in gegooid".
Geen correcte doorgang voor de voetgangers/rolstoelgebruikers aan Bon Ton.
Parkeren in Dekenstraat/Dorpsstraat kan langs de weg - geen gele streep aan de rand van de
weg? Kan doorgaand verkeer stremmen
Waarom niet opnieuw gebruik maken van parking Jogem ?
Blauwe zone aan buitenrand van gemeenteplein?
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