Voorwoord
Welkom in Zolder-Centrum!
Dit rapport moet U een beeld geven van wat er leeft in ons gedeelte van het mooie Heusden-Zolder. Hoe de
inwoners het leven in Zolder-Centrum aanvoelen. Dit subjectieve “aanvoelen” druist soms in tegen de
objectief meetbare informatie, maar is daarom niet een minder belangrijk gegeven! De economische
haalbaarheid van projecten en de wensen van de bewoners bijvoorbeeld lijken vaak tegenstrijdig en soms
zelfs onverzoenbaar. Wij zijn ervan overtuigd dat creativiteit gecombineerd met voldoende inzichten, een
duidelijke visie en een lange termijn planning het mogelijk maken om van Zolder een dorp te maken naar de
gezamenlijke wensen. Vanuit de historisch gegroeide eigenheid kan Zolder verder uitgroeien tot een
modern, gezellig en levendig dorp, beantwoordend aan de hedendaagse en toekomstige noden van zijn
inwoners. Onze grootste wens is dat we het vraagteken uit de slogan “Zolder, alles in huis ?!” kunnen
weglaten.
De hoofdbedoeling van dit onderzoek was dan ook om uit te klaren welke voorzieningen de inwoners van
Zolder missen. Daarnaast werd er ook gevraagd welke voorzieningen mensen zouden missen moesten deze
verdwijnen. De combinatie van deze twee vragen maakt duidelijk welke de Zolderse behoeften zijn
aangaande de voorzieningen. Voor alle duidelijkheid: het betreft hier zowel de commerciële als de niet
commerciële voorzieningen, zoals scholen, kinderopvang, sportinfrastructuur, culturele- en
ontmoetingsaccommodaties, zorgvoorzieningen, enzovoort. Van de gelegenheid maakten we gebruik om ook
te peilen naar de tevredenheid van de bewoners over allerhande facetten die meespelen in het zich goed
voelen in de buurt.
Graag danken wij alle 481 bewoners die de moeite genomen hebben om de bevraging in te vullen en terug
te bezorgen. Ook dank aan de directies en leerkrachten van de drie basisscholen voor hun bereidwilligheid
om de bevraging via hun leerlingen te verspreiden.
Een bijzondere dank gaat uit naar Stebo vzw, de organisatie die ons met raad en daad (middelen en
mankracht) bijstond in de uitwerking en verwerking van dit onderzoek. De expertise van de medewerkers en
het vertrouwen van het gemeentebestuur in deze organisatie staan mee borg voor de objectiviteit van dit
rapport.
Dank ook aan het gemeentebestuur voor de medewerking. De aankondigingen in “Maandagmagazine”, de
uitnodiging voor de voorstelling van de resultaten vanuit het gemeentebestuur, … bevestigen het gevoel dat
ons werk gewaardeerd wordt en geeft ons de nodige geloofwaardigheid bij onze mede-inwoners.
Een onderzoek heeft pas zin als er ook iets mee gebeurd. We hopen dat de resultaten de overheden en
privé-investeerders inspireren om Zolder-Centrum verder te ontwikkelen. Een duurzame ontwikkeling waarin
iedereen, elke partij, zowel bewoners als middenstanders, zowel klanten als het nieuwe beleid, zich kunnen
vinden. Een ontwikkeling die van in het begin door iedereen gedragen wordt: waar heel Zolder-Centrum
achter staat.
Ook voor ons stopt het verhaal hier niet. Wij gaan op hetzelfde elan, met dezelfde gedrevenheid en een
nooit eerder gezien enthousiasme verder en nodigen iedereen uit om hier aan mee te werken. U bent
welkom voor een eerste bijeenkomst dinsdag 26 juni 2007 – 20.00 uur in de “Aroldsenzaal” van
cultuurcentrum “Muze” . Weet dat U niet alleen zult zijn want alvast 99 inwoners gaven aan dat zij mee
aan de kar willen trekken.
Graag sluiten we dit voorwoord af met een citaat van onze schepen van Middenstand dhr. Marc Swevers:
“Laat ons samen ambitieus zijn!” en overhandigen we hem en onze burgemeester mevr. Sonja Claes
symbolisch de eerste exemplaren van dit rapport.
Namens de Verenigde Handelaars Zolder, v.z.w,
Albert Vrijsen
Voorzitter

Danny Tielens
Secretaris

Rapport behoeftenonderzoek Zolder-Centrum officieel voorgesteld op 12 juni ’07 in C.C. “Muze”

Inleiding
Handelaars worden vaak bekeken als mensen die alleen maar rijden voor eigen winst en belang. Men
vergeet echter dat deze handelaars meestal ook bewoners zijn van diezelfde buurt waarin ze ondernemen.
Zij hebben er bijgevolg alle belang bij dat het er aangenaam leven, wonen en vertoeven is. Handelaars
willen net als alle andere bewoners goed onderhouden, passende woningen in een plezierige woonomgeving
die schoon, veilig en mooi is. Eveneens is het van belang dat er ook voor hen voldoende voorzieningen in die
buurt zijn en er sprake is van sociale samenhang tussen de mensen.
Handelaars zijn van nature ondernemende mensen,
ondernemers. Zo ook de Verenigde handelaars van Zolder.
Sinds jaar en dag proberen zij leven in de brouwerij te
brengen met het organiseren of het mee ondersteunen van
allerlei acties en evenementen. Activiteiten als een fietsactie
om de aandacht te vestigen op de zwakke weggebruiker,
illustreren dat zij een brede kijk hebben en mee hun
verantwoordelijkheid willen opnemen in het samenleven.
Tijdens de voorbereidingen van deze activiteiten ontsproot het
idee om een “denkdag” te organiseren. Men had immers
ondervonden dat het breder kader voor het organiseren van
activiteiten ontbrak. “Waarom doen we het? Wat is eigenlijk
onze taak en verantwoordelijkheid als handelarenvereniging?
Wat kunnen we zelf en waar hebben we anderen voor nodig,
en ook wie hebben we daar voor nodig?”: waren vragen die
men zich stelde.
Zondag 5 november 2006 werd een vormingsdag voor 15
Zolderse handelaars. Hier maakten ze kennis met de principes
van duurzame ontwikkeling en de term maatschappelijk
verantwoord ondernemerschap.
Een tweede ontdekking die de
handelaars deden op deze
“denkdag” was dat er ook
andere groepen van mensen
beïnvloed worden door of
invloed
hebben
op
de
verandering van en in hun
omgeving. En heel belangrijk:
al deze groepen van mensen
zijn “BONDGENOTEN” want zij
hebben
allen
een
gezamenlijke belang: een
leefbare omgeving.
Vanuit de opgedane kennis
maakten de handelaars een
grondige analyse van Zolder.
Ze vertaalden dit eerst in een
sterkte–zwakte analyse en
daarna in een visienota die begin dit jaar overgemaakt werd aan het nieuwe beleid. Tijdens deze
overlegmomenten ondervonden de handelaars dat ook de beleidsmensen niet goed wisten welke behoeften
en wensen er bij hun mede-inwoners leefden. Het is vanuit dit inzicht dat de idee van dit
behoeftenonderzoek is ontstaan. De handelaars engageerden zich om dit op een objectieve manier in kaart
te brengen. Het resultaat ligt voor U.
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Gehanteerde methodiek voor het bekomen van de dataset
•

Opstellen van de vragenlijst
- Voorbeelden via gelijkaardig gevoerde onderzoeken in Eversel.
- Aangepast aan de realiteiten van Zolder rekening houdend met de alom gekende aspecten van
leefbaarheid:
- De fysieke kwaliteit van woningen en wooncomplexen;
- Buurt- en wijkvoorzieningen en de openbare ruimte;
- Veiligheid;
- Woongedrag en buurtbetrokkenheid;
- Het sociale leefklimaat.
- Gesloten vragen met de mogelijkheid tot het aanvullen met eigen inbreng.
- Open vragen.

•

Verwerving van de antwoorden
- 2880 (aantal postbussen) groene formulieren werden verspreid via de post. Hiervan kwamen er 277
(9.62%) ingevuld terug.
- De 830 kinderen uit de drie lagere scholen brachten 204 (24,58 %) gele formulieren ingevuld terug.
- De verspreiding van de formulieren werd ondersteund met aandacht in de plaatselijk pers.
- De handelaars beloonden de binnengebrachte enquêtes met een tombolalot (kans op een
waardebon van €12.50)
In het totaal ontvingen we dus 481 enquêtes of 12.96 % van de verspreidde exemplaren, wat
uitzonderlijk hoog is voor een vrijblijvende enquête als deze. Omgerekend naar het aantal postbussen
betekent dit dat er ongeveer 16,70 % van de gezinnen hun ei kwijt konden.

binnengebracht

12,96%
3710

16,70%

9,62%

2880

2880

24,58%
830
481

Huisgezinnen

277

204

Verspreid via post Verspreid via scholen

481

Totaal

•

Input van de gegevens
- De binnengekomen formulieren kregen allen een volgnummer.
- Al de antwoorden uit de gesloten vragen werden ingegeven in een database gemaakt in Excel.
- De specifieke inhoudelijke opmerkingen werden apart bijgehouden met de vermelding van het
volgnummer.
- Ook de antwoorden uit de open vragen werden per respondent ingegeven in dezelfde database.

•

De verwerking van de dataset
- Er werden 481 cases (rijen) en 183 variabelen (de gecategoriseerde vragen in kolommen)
opgenomen voor verwerking.
- Er werd gekozen voor het computerprogramma Excel omdat dit rekenprogramma naast allerlei
rekenkundige bewerkingen op een eenvoudige manier de gegevens omzet in grafieken. Via dit
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programma werden heel wat frequentie- en kruistabellen getrokken en geanalyseerd. Enkel waar dit
opmerkelijke verschillen oplevert, maken we er notie van onder de grafieken.
•

Belangrijk om te weten is dat we dit onderzoek beschouwen als een steekproef en we niet ambiëren om
onweerlegbare wetenschappelijke vaststellingen te doen. Er werd bv geen rekening gehouden met het
feit dat enkelen meer dan één exemplaar invulden. Ook hebben we ons niet bezig gehouden met het in
rekening nemen van foutmarges e.d. Kortom, de resultaten betreffen hier dus geen statistische
wetenschappelijke zekerheden die als absoluut mogen aangenomen worden, maar de antwoorden geven
ongetwijfeld een goed beeld van wat er leeft in Zolder-Centrum. En daar was het ons om te doen!
Opmerking:
Aan de hand van de antwoorden merkten we dat een mannelijke ambtenaar, met partner en kinderen in
de leeftijdsgroep tussen 30 en 45jaar, die langer dan 5 jaar in Zolder woont en niet aangesloten is bij een
vereniging, niet minder dan 4 formulieren heeft ingevuld. Vermits hij gele formulieren heeft gebruikt
(verspreid via de scholen) denken we dat hij 4 kinderen (onder de 12 jaar) heeft. Zoniet dat heeft deze
man bewust de enquête willen beïnvloeden en is hij verantwoordelijk voor een (gelukkig minimale)
foutmarge in de resultaten. Bij de twee open vragen hebben wij zijn identiek antwoord 3 maal verwijderd.

Resultaten
1.

Hoe beoordeel je de volgende aspecten en voorzieningen in Zolder-Centrum?
Resp.
68
142
193

1.01 Hoe beoordeel je de algemene sfeer?
47,82%

23,08%

23,70%
5,41%

Goed

slecht

G. mening

G. antw .

Geen mening of niet antwoorden was voor meer dan
29 % de enige manier om niet te moeten kiezen
tussen de uitersten “goed” of “slecht”. Maken we de
berekening alleen met de 2 variabelen “goed” of
“slecht” dan zijn de percentages respectievelijk: 67,45
% en 32,55 %.
Resp.
81
137
142
165

Opmerkingen
Twee antwoorden = geen mening
te weinig voor de jeugd
Twee antwoorden = geen mening
twee kruisjes tussen kolommen = geen mening
(matig)

1.02 Hoe beoordeel je de onderlinge contacten?

45,53%
30,35%
19,13%
4,99%

Goed

slecht

G. mening

Opmerkingen
zelf maken
Twee antwoorden = geen mening
bolletje gekleurd tussen 2 kolommen = geen
mening
242 fietsers en voetgangers = slecht
312 Twee halve antwoorden = geen mening
382 twee antwoorden = geen mening

G. antw .

Ook hier een vertekend beeld. We onthouden dat
slechts 19,13% de onderlinge contacten negatief
beoordelen.
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1.03 Hoe beoordeel je de verkeersveiligheid?
43,24%

45,95%

8,94%
1,87%

Goed

slecht

G. mening

G. antw .

Een opmerkelijke vaststelling: bij de exemplaren door
de post verspreid geeft 53,79 % dit aan als negatief.
Bij de formulieren binnen gekomen via de scholen is
dit maar 35,29%. Uit de opmerkingen concluderen we
dat de onoverzichtelijke situatie aan de kerk mee dit
onveiligheidsgevoel beïnvloed.
Resp.
12
50
148
171
193
198
242
245
265
266
268

Opmerkingen
aan de kerk: slecht
snelheid Inakker zone 30
in het dorp heel slecht,erbuiten goed
vooral Zolder kerk, verbreding weg
bolletje gekleurd tussen 2 kolommen = g mening
vooral in 't centrum
voor auto's =ok
kruisje tussen de 2 kolommen = geen mening
Kapel holstraat- kerk!!
Kapel holstraat+ kerk!!
KERK
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308
312
313
322
379
382

rondom kerk: voetpad--> parking -- > fietspad
Twee halve antwoorden = geen mening
(behalve kruispunt Dorpstraat - smaller)
Wil niet zeggen dat het verkeersvrij moet!
kan altijd beter
kan beter (lijnbussen uit dorpskern) twee
antwoorden = geen mening
425 Veiligheid in de Holstraat aan de school
Eenrichtingsverkeer?
467 2 bolletjes = geen mening

1.06 Hoe beoordeel je de kwaliteit en het uitzicht
van de woningen?
58,21%

15,59%

4,37%

Goed
1.04 Hoe beoordeel je de algemene veiligheid?

21,83%

slecht

G. mening

G. antw .

Ondanks het een mijnverzakkingsverleden een positief
resultaat. 62, 66 % van de negatieve antwoorden
komen van mensen die ouder zijn dan 45 terwijl zij
slechts
39,08
%
van
de
respondenten
vertegenwoordigen.

50,94%

25,36%
18,71%
4,99%

Goed

slecht

G. mening

G. antw .

De variant geen mening zorgt er weer voor dat slechts
de helft van de respondenten vindt dat Zolder een
veilige plaats is om te wonen. 25 % beoordeelt de
algemene veiligheid als negatief. Kijken we naar
andere, gelijkaardige studies dan komen we tot de
conclusie dat dit negatieve percentage vergelijkbaar is.
De rol van de media in het kweken van (subjectieve)
onveiligheidsgevoelens is hierin niet te onderschatten.

Resp.
109
142
191
193

Opmerkingen
dorpstraat
Twee antwoorden = geen mening
zie vraag 12
bolletje gekleurd tussen 2 kolommen = geen
mening
285 Twee antwoorden = geen mening

1.07 Hoe beoordeel je de aandacht van de
gemeente?
38,25%

Resp.
17
34
142
268

31,19%

Opmerkingen
groepjes jongeren op het kerkplein
te veel inbraken
Twee antwoorden = geen mening
jongeren rondhangen

27,03%

3,53%

Goed

slecht

G. mening

G. antw .

1.05 Hoe beoordeel je de parkeermogelijkheden?
50,31%
40,75%

7,69%
1,25%
Goed

slecht

G. mening

Bijna 4 op 10 vindt dat de gemeente meer aandacht
moet schenken aan Zolder-Centrum. Vermits dat dit in
contrast staat met de positieve score van de
gemeentelijke dienstverlening en de beoordeling op de
kwaliteit van de openbare ruimte (wegen, groen,
verlichting, …) vermoeden we dat hier de link gelegd
wordt met het voorzieningenniveau.

G. antw .

61.29 % van de zelfstandigen is tevreden met het
huidige parkeersysteem. Bij de niet ondernemers is dit
49,55 %.
Resp. Opmerkingen
187 kort parkeren bv. Bakker
198 alleen tijdens schooluren eventueel van 2 of 3
uitgangen maken!!
382 Kan beter twee antwoorden = geen mening
425 Uitbreiding van Blauwe zone lost niets op
427 2 bolletjes = geen mening
452 2 bolletjes = geen mening
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Resp. Opmerkingen
68 minder
165 twee kruisjes tussen kolommen = geen mening
(matig)
209 aanpasbaarheid rolstoel
249 heusden centrum zijn er veel meer openbare
gebouwen. Zolder (uitgezonderd gemeentehuis en
bejaardenhuis. Daar ligt de bibliotheek, politie en
ocmw,…… ligt in heusden
323 Twee antwoorden = geen mening
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De keuze van de openbare verlichting wordt in
ongeveer 4/5 van de antwoorden als goed
bestempeld.

1.08 Hoe beoordeel je de kwaliteit openbare wegen
66,11%

16,42%

Resp. Opmerkingen
78 waarom overdag branden
285 Twee antwoorden = geen mening

14,76%
2,70%

Goed

slecht

G. mening

G. antw .
1.11 Hoe beoordeel je de kwaliteit van milieu en
gezondheid?

Enkel het tweede deel van de dorpstraat en de
dekenstraat worden expliciet genoemd als dringend te
verbeteren bij de open vragen.
Resp.
68
137
162
165

Opmerkingen
stoepen
de fietspaden vol glas
voetpaden slecht
twee kruisjes tussen kolommen = geen mening
(matig)
249 behalve Dekensstraat is er slechte staat
252 behalve fietspaden

62,79%

slecht

G. mening

11,23%
5,20%

Goed

slecht

G. mening

G. antw.

De verhouding tussen de varianten goed en slecht is
ongeveer 1 op 5. Ook hier geen opmerkelijke
verschillen tussen verschillende soorten respondenten.
Opmerkingen
kan beter
Twee antwoorden = geen mening
Twee antwoorden = geen mening

1.12 Hoe beoordeel je de aansluiting op het
openbaar vervoer?

17,05%
1,87%

Goed

27,23%

Resp.
12
66
287

1.09 Hoe beoordeel je de kwaliteit van de
groenvoorzieningen?

18,30%

56,34%

47,19%

G. antw.

30,77%
18,09%

De kwaliteit van de groenvoorzieningen
gewaardeerd door bijna 63%.

wordt

Resp.
17
43
142
165

Opmerkingen
kan altijd beter
slecht onderhoud
Twee antwoorden = geen mening
twee kruisjes tussen kolommen = geen mening
(matig)
193 bolletje gekleurd tussen 2 kolommen = geen
mening
208 welk groen??
473 2 bolletjes = geen mening

1.10 Hoe beoordeeel je de openbare verlichting?

3,95%

Goed

slecht

G. mening

G. antw.

Dat slechts 30.77 % geen mening heeft over de
aansluiting op het openbaar vervoer staat haaks op
het percentage dat het openbaar vervoer gebruikt. Uit
de opmerkingen bij de open vragen leren we dat de
bus in de Dorpstraat voor onveilige toestanden zorgt.
Resp.
110
137
410

Opmerkingen
bus
op zondag moeilijk
2 bolletjes = geen mening

78,79%

9,77%

Goed

slecht

8,94%

G. mening

2,49%
G. antw .
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268
313
339
382
423

1.13 Hoe beoordeel je de betaalbaarheid van
gronden en woningen?
45,74%
36,17%

kruisje tussen de 2 kolommen = geen mening
(beperkt)
Twee antwoorden = geen mening
Kan beter twee antwoorden = geen mening
2 bolletjes = geen mening

16,01%
2,08%

Goed

slecht

G. mening

1.16 Hoe beoordeel je de kwaliteit van de
gemeentelijke dienstverlening?

G. antw.

55,09%

Ook Zolder ontsnapt niet aan de hoogconjunctuur in
de prijzen van onroerend goed.

26,20%
14,55%
4,16%

Resp.
253
265
266
464

Opmerkingen
Te duur
veel te duur!
veel te duur!
Te duur

Goed

slecht

G. mening

G. antw.

Slechts 14.55 % is niet tevreden met de gemeentelijke
dienstverlening. ¼ wenst daar geen uitspraken over
te doen.

1.14 Hoe beoordeel je de aanwezigheid van het
verenigingsleven?

Resp.
243
249
266
321

40,96%
36,38%

Opmerkingen
3 bolletjes doorgestreept = geen mening
soms lang wachten
soms te traag!
Keuze tussen gemeente en wij is nodig

17,67%
4,99%

Goed

slecht

G. mening

G. antw.

1.17 Hoe beoordeel je de kwaliteit van kleuter en/of
lager onderwijs?
72,97%

36, 38 % heeft geen mening over de aanwezigheid
van het verenigingsleven. Logisch als je weet dat
22,04%

4/5 van hen ook geen lid is van een vereniging.

3,12%

1,87%

Resp. Opmerkingen
339 Twee antwoorden = geen mening

Goed

65,49%

25,57%

Goed

slecht

G. mening

G. mening

G. antw.

De meeste Zolderaars zijn positief over de kwaliteit
van het onderwijs. Twee mensen vragen zich af of dit
een relevante vraag is, twee anderen onderstrepen
hun positief antwoord met een aanduiding van het net.

1.15 Hoe beoordeel je het winkelaanbod?

7,48%

slecht

1,46%
G. antw .

2/3 van de Zolderaars willen meer winkels. De
uitgebreide lijst suggesties bij de vraag: “Welke zaken
mist U?” bevestigd dit.
Opmerkingen
minimum
winkels ver van elkaar verspreidt
bolletje gekleurd tussen 2 kolommen = geen
mening
245 kruisje tussen de 2 kolommen = geen mening

Resp.
208
243
243
297
321

Opmerkingen
gemeentelijk onderwijs
is dit relevant?
4 bolletjes doorgestreept = geen mening
gemeentelijk!
Is dit van toepassing?

1.18 Hoe beoordeel je de kwaliteit van de
buitenschoolse kinderopvang?

Resp.
68
83
193

Behoeftenonderzoek Zolder-Centrum voorjaar ’07

46,15%

44,07%

5,61%

Goed

slecht

4,16%

G. mening

G. antw.
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De buitenschoolse kinderopvang wordt duidelijk
gewaardeerd door de mensen die er gebruik van
maken. Respondent 230 wenst dit extra in de verf te
zetten met de opmerking “uitstekend”. Zij doet dit
trouwens ook bij de volgende vragen.
Resp.
230
286
312
321
322

Opmerkingen
uitstekend
Twee antwoorden = geen mening
Twee halve antwoorden = geen mening
kwaliteit doorgestreept -->aanwezigheid
Verscheidenheid tss onderwijssnetten is belangrijk

86,49%

4,57%

Goed

slecht

6,86%

G. mening

2,08%

G. antw.

Er is blijkbaar meer dan voldoende aanbod in ZolderCentrum.
Resp. Opmerkingen
295 Twee antwoorden = geen mening

1.19 Hoe beoordeel je de aanwezigheid en de
verscheidenheid van de jeugdwerkingen?
47,82%

1.21 Hoe beoordeel je de aanwezigheid medische
diensten?

42,41%
1.22 Hoe beoordeel je de aanwezigheid
sportaccommodatie?
6,65%

Goed

slecht

3,12%

G. mening

G. antw.

Vooral 45 plussers kleurden “geen mening”.
De
positieve beoordeling komt voornamelijk van de min
45 jarigen, de generatie met thuiswonend kinderen.
Resp.
64
137
230

78,38%

Opmerkingen
Twee antwoorden = geen mening
welke?
uitstekend

6,86%

Goed

slecht

12,89%
1,87%

G. mening

G. antw.

De cijfers spreken voor zich, de Zolderaars appreciëren
de aanwezigheid van de sportaccommodaties.
Resp.
26
78
206
243

1.20 Hoe beoordeel je de aanwezigheid
cultuurcentrum?

Opmerkingen
nieuw zwembad
verouderd
sporthal+zwembad: slecht onderhouden
als ze in het centrum blijven!?

84,82%

1.23 Hoe beoordeel je de aanwezigheid van een
bejaardentehuis?
11,64%
1,25%

Goed

slecht

G. mening

2,29%

89,60%

G. antw.

Bijna 85 % van de Zolderaars appreciëren de
aanwezigheid van het Cultuur Centrum in hun buurt.

1,87%

Goed

Resp.
74
266
318
458

Opmerkingen
alleen cafetaria slecht
veroudert! Airco!
twee antwoorden = geen mening
2 bolletjes = geen mening
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slecht

7,28%

G. mening

1,25%

G. antw.

Hieruit besluiten we dat mensen hun oude dag graag
in de vertrouwde buurt en kort bij het centrum willen
doorbrengen
Resp. Opmerkingen
78 te weinig
333 Twee antwoorden = geen mening
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2.

Kun je aangeven welke van onderstaande kenmerken toepasselijk zijn in Zolder-Centrum?
2.03 Levendige horeca zaken of hebben ze weinig
uitstraling?

2.01 Zijn er voldoende winkels of eerder te weinig
in Zolder-Centrum?

64,24%

77,75%

24,53%
11,23%

15,80%
6,44%
levendige horecazaken

Voldoende winkels

Te weinig winkels

De cijfers spreken voor zich: 77,75 % vindt dat er te
weinig winkels zijn. Opmerkelijk daarbij is dat ook één
van de zelfstandigen vindt dat er voldoende winkels
zijn. Naarmate de leeftijd stijgt, daalt de tevredenheid
over het aantal winkels: De min 30 jarigen zijn het
positiefst: 36 % van hen zegt voldoende winkels. Bij de
andere leeftijdsgroepen is dat respectievelijk 30 - 45 j. :
19.92 %, de leeftijdscategorie 45 – 60 j: 10% en de bij
60 plussers nog slechts 8 %.
resp.
15
124
306
396
480

opmerking
2 antwoorden
2 antwoorden
2 antwoorden
2 antwoorden
2 antwoorden

=
=
=
=
=

geen
geen
geen
geen
geen

weinig uitstraling

geen antwoord

geen antwoord

antwoord
antwoord
antwoord
antwoord
antwoord

2.02 Aantrekkelijke winkels of hebben ze weinig
uitstraling?

De horecazaken krijgen een serieuze veeg uit de pan:
slechts 11,23 % vindt het aanbod levendig. Vooral te
weinig is de tendens bij de opmerkingen en in de open
vragen. Goed om weten: de nieuwe zaak in het
centrum “Piazza” was er nog niet toen deze bevraging
de ronde deed. De jongeren zijn positiever: (25%), de
+60ers zijn helemaal niet tevreden, slechts 7% is
positief.
resp.
15
137
140
189
265
351
392

opmerking
2 antwoorden = geen antwoord
neen
er zijn geen
2 antwoorden = geen antwoord
WELKE?
2 antwoorden = geen antwoord
kan beter

2.04 Verzorgde etalages of trekken ze je niet aan?

57,38%

45,11%
31,39%

24,53%

23,49%

18,09%

aantrekkelijke winkels

weinig uitstraling

geen antwoord

verzorgd

Algemeen is bekend dat de eerste indruk, de uitstraling
van een handelszaak voor een groot stuk bepaald of
mensen er binnen gaan, er klant worden. Frappant is
dat ook slechts 20% van de handelaars vindt dat de
winkels aantrekkelijk zijn. Deze cijfers zijn een
impliciete oproep naar de (collega) handelaars om meer
aandacht te besteden aan de uitstraling van hun zaak.
resp.
15
165
265
375
403

opmerking
2 antwoorden = geen antwoord
sommige wel en sommige niet
WELKE?
2 antwoorden = geen antwoord
2 antwoorden = geen antwoord
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trekken je niet aan

geen antwoord

De etalagewinkels scoren iets beter: de verhouding is
ongeveer 1 op 3. Opvallend veel mensen hebben hier
geen mening over. Handelaars zijn meer tevreden over
de etalages: 35% tegenover 30% van alle
respondenten.
resp. opmerking
165 sommige wel en sommige niet
265 WELKE?

9

Slechts 13,51 % vindt dat er te weinig
sportmogelijkheden zijn in Zolder. Dit wordt bevestigd
in de vraag naar wat mensen zouden missen indien er
infrastructuur zou verdwijnen.

2.05 Interessant verenigingsleven of weet je er niet
veel van?
49,27%

29,52%

resp.
65
113
340

21,21%

interessant verenigingsleven

weet er niet veel van

opmerking
2 antwoorden = geen antwoord
2 antwoorden = geen antwoord
maar slechte accommodatie (sporthal)

geen antwoord
2.07 Voldoende of te weinig culturele activiteiten?

Opvallend weinig mensen kennen het verenigingsleven.
Van de mensen die minder dan 5 jaar in Zolder wonen
zegt 67% dat ze niet veel van verenigingsleven afweten
tegenover 45 % van de mensen die langer in Zolder
wonen. Minder dan 33 % is er lid van. Uiteraard weten
de niet leden er beduidend minder over (60% van hen).

59,67%

25,16%
15,18%

resp. opmerking
398 2 antwoorden = geen antwoord

voldoende culturele activiteiten

te weinig

geen antwoord

Slechts 15,18 vindt dat er nog meer mogen zijn. ¼
heeft hier geen mening over.

2.06 Weinig of voldoende sportmogelijkheden?

61,54%

resp. opmerking
66 2 antwoorden = geen antwoord
24,95%
13,51%

weinig sportmogelijkheden

3.

genoeg mogelijkheden

geen antwoord

l

Wat mis je het meest aan voorzieningen in Zolder-Centrum?
60,50%

59,25%

34,72%
27,03%

24,95%

25,16%

16,22%

16,01%

10,81%
4,78%

Geen antwoord

Meer winkels?
Welke?

Andere? Welke?

Aansluiting op het
fietsroutenetwerk

Meer horeca

Skatepark

Wandel-routes

Speeltuin

Speelpleinwerking

Dag-centrum
Bejaarden

De grafiek maakt duidelijk dat de bewoners vooral meer horeca en winkels wensen. Dit blijk ook uit de massale (231
mensen) suggesties die geformuleerd worden (zie opmerkingen 3.09).
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vraag resp. opmerking
3.01
140 Slecht
3.03
64 Zie sporthal Heusden-Centrum
3.03
146 Veilige zonder drugmannen
3.03
308 (momenteel enkel Jogem, geen vd gemeente !!!)
3.04
189 Zonder obstakels
3.06
148 Restaurant, koffiehuis, café, koffiehuisje dicht bij Bloemelingen, nood van de bewoners drinken graag koffie met iets
bij. Nu moeten ze of te ver gaan of hier leven riskeren op het kruispunt d/d kerk
3.06
163 Restaurant, cafés
3.07
54 Niet voldoende
3.08
17 Een wekelijkse markt in Paal, Beringen, Zonhoven, niet iedereen is te vinden voor de multiculturele markt aan de
mijn!
3.08
21 Parkeermogelijkheden (privé)
3.08
24 Betaalbare huurwoningen
3.08
26 Nieuw zwembad zou geen luxe zijn, dringend
3.08
34 Fit-o-meter die verlicht is
3.08
41 Koffiehuisje, IJssalon Taverne
3.08
59 Betere fietspaden of meer fietspaden
3.08
86 Naschoolse kinderopvang
3.08
100 Parkeermogelijkheden
3.08
105 Meer winkels Zolder-Centrum leeft niet, er is geen fatsoenlijk eethuis of een winkel
3.08
125 Skatepark wordt vooral gemist door de kinderen
3.08
133 Betere busverbindingen naar b.v. Hasselt-Genk-Diest
3.08
137 Jeugdcafè's
3.08
146 Dansgelegenheden
3.08
151 Betere fietspaden meer banken (zit), logisch parkeerbeleid
3.08
154 Activiteiten: folklore, markten, culturen naar buiten
3.08
162 Meer winkels!!!
3.08
166 Belbus
3.08
169 Velden aan Jogem zijn aan een opknapbeurt toe…
3.08
179 Bus aansluiting met Houthalen en Beringen
3.08
185 Massale activiteiten?
3.08
187 ! Gevaarlijke verkeerssituatie aan Kerk. Geen wegmarkering
3.08
188 Zolder heeft veel sterke punten (muze, sporthallen, ouderlingenrusthuis: deze sterke punten moet men benutten en
uitgewerkt worden, Te weinig gezellige winkelbuurt
3.08
189 De post zonder trappen
3.08
206 Veilige voetpaden, veilige fietspaden, plaatsen waar jeugd veilig kunnen spelen
3.08
208 Veilige voetpaden, veilige fietspaden, plaatsen waar jeugd veilig kunnen spelen
3.08
214 Meer horeca in het dorp met terrasjes
3.08
245 Bibliotheek (vooral voor kleuters en lager onderwijs)
3.08
248 Gebrek aan dorpsfeer uitbouw van echte dorpskern
3.08
249 parkje domherenbos met fit-o-meter, is ook aangenaam naar park met grasplein, wandelpaadjes, struiken en bomen,
banken, water, beelden is beter. Dit kan op het grasplein in het domheerbos aangelegd worden. De omgeving is
ideaal als men in het park wil gaan wandelen, kan dit in het bos, Er is plaats. Het moet ook afgesloten zijn met (haag
en hek)
3.08
3.08
3.08
3.08
3.08
3.08
3.08
3.08
3.08

262
264
265
266
267
269
275
284
310

3.08
3.08
3.08
3.08
3.08
3.08
3.08
3.08
3.08
3.08

351
360
389
391
392
424
426
430
456
457

Rond het dorpsplein meer horeca met terrasjes en groen
Brievenbus aan de kerk, moeilijk parkeren aan Inakker, muur bank automaat
Gezellige dorpsfeer met terrasjes,
gezellige terrasjes
eetgelegenheid
Controle ook op toeristische fietspaden
Ondergrondse parking, parkeer havens, bibliotheek, natuurwinkel
Pretpark, vroeger was Kelchterhoef nu is dit niet beschikbaar voor kinderen. Wij missen een pretpark
in Stukkenstraat is het afgesloten, en moet je omweg rijden, en vindt het niet goed, de weg moet ook breder
gemaakt worden
fietspaden veilige, te druk verkeer( te hoge snelheid)
Kleine wegen moeten onderhouden worden en ook de grachten
Mutualiteit: liberale
Mutualiteit: liberale
Politietoezicht aan de school (Molenholleke)
Meer controles op het verkeer waar KM/u staat
Schoenmaker, juwelier, parfumerie
GB
De oude jongensschool = gebouwen met erfgoed, De Witpen Niet alles vol appartementen bouwen !
Controle ook op toeristische fietspaden
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3.08
3.08
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09

465
479
3
5
8
9
11
12
13
14
15
16
17

Riolering
Pretpark voor kinderen
Eldi
Doe het zelf
Voeding, Kleding, Horeca, Doe het zelf, Viswinkel, Eigenlijk alles want er is niets
Kleding
Kleding, Bloemen, Gereedschap, Geschenken - enz….
Blokker, Zeeman, Doe het zelf, Betaalbare kleding
Schoenwinkels, schoenmaker,lidle
kleding, doe het zelf, horeca
Kruitvat, Gezellig Eethuisje, Kinderboetiek
Parfumerie, Juwelier, Sportartikelen, Restaurant
Geen grote winkelketens (die vind je overal) maar kwaliteit + speciaal, zaken: schoenen, kledij, interim, viswinkel

3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09

21
22
25
28
29
31
32
35
37
38
39
40
41
46
49
50
52
53
54
57

3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09

61
62
63
68
70
73
74
77
79
80
81
83
85
86
87
89
90
94
95
96
97
98
99
104
105
107
112
113
114
117
118

Elektronische apparaten, Kleding
Alles, Electro, Textiel, Schoenen, Sportartikelen, Geschenken, Horeca, Taverne
Blokker, Kruitvat
Allerlei
Aveve (zaden, meststoffen) winkel zoals Brico-Gamma, Doe het zelf, Bouwmaterialen
Schoenmaker en Aveve
Kleding, Vis, Drogisterij in het dorp zelf?
Kleding, Horeca
Blokker, Kruitvat, Free record shop, Zeeman, Juwelier, Horeca, Schoenwinkel, Lidl
Kleding, vrije tijd + hobby's, Tuincentra, elektrozaken
Electro, Geschenken, Schoenwinkel, Taverne, Cafés, Sportwinkel, Snoepwinkel, Kippenwinkel
Kleding, Schoenen, Blokker
Kleding, Varia, Blokker, Hans, Casa, Electro enz…
Kledingzaak, Colroyt, Schoenwinkel, Sportzaak, Speelgoedwinkel enz……
Zoals Heusden
Kleding, schoenen
Van alles
Alles er zijn geen winkels waarom alles in Heusden, Zolder is een zwart gat
Van allerlei
Traiteur, Brasserie, Goed Café (verschillende), IJssalon Viswinkel, Sportwinkel, Delhaize of GB, Muur om geld af te
halen, Juwelier, Kledingzaken met kwaliteit
IJssalon traiteur, kledingzaken,……
Kleding, assesoires
Kleding, schoenen, schoenmaker, doe het zelf, elektronica, t.v, computer…..
Kledingzaken, schoenwinkel, horeca, huishoudtoestellen, vrije tijd….. Bv. Tuinart.
Kleding
Warenhuizen (goedkopere)
Kleding, schoenen, drogisterij( type kruitvat), jonge mode
Blokker, kruitvat, brico of gamma
Kleding, schoenen
Kleding, electro-toestellen
Alle handel zo dat je een echte dorpskern krijgt
Diversiteit
Alles
Lidl, kleding
Kledingwinkel, schoenwinkel
Blokker, zeeman, kruitvat, en andere…..
Kruitvat, blokker
Diversen
Alles
Een klerenwinkel of een GB waar ge alles kunt kopen
Allerlei
Broodjeszaak
Kleding, lederwaren bv. Handtassen, betaalbare schoenen
Kleding
Kleding, sport, fotocenter
Cafés (vooral voor jongere mensen)
Kledingwinkels, fotograaf, schoenwinkels
Schoenwinkels, kleding, groenten en fruitwinkels
Lidl, wibra, zeeman, grote voedingwinkels en klerenwinkel
Algemeen
Boetieks, kaaswinkel, viswinkel, koffiehuisjes, restaurant, cafés die voormiddag open zijn

Behoeftenonderzoek Zolder-Centrum voorjaar ’07

12

3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09

120
121
122
125
127
130
131
132
134
135
138
139
140
142
145
147
148

3.09

151

3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09

155
159
161
163
164
165
166
168
169
171
172
174
175
177
179
184
186
189
193
194
195
196
201
202
203
204
205
206
208
209

3.09
3.09
3.09
3.09

211
212
214
215

3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09

217
222
224
225
227
228
230
231
232
233

Kleding, sportkleding, schoenen, interieur, juwelen, accecoires, ondergoed, huishoudlinnen, geschenken
Kleding, schoenen
Sport, kleding, electro, horeca, restaurant, eethuis, schoenwinkel
Kruitvat, blokker kleding, accessoires
Schoenen, kleding, blokker, kruitvat
Alles is welkom
Kleding, sport, muziek, allerlei, los van de B1, een fijn winkelcentrum!
Muziek, kleding, sport, allerlei, los van de broekmans B1, een fijn winkelcentrum!!!
Allerlei boetieks
Aanvullend of bestaande
Minder supermarkten
Sleutel-schoenmaker
Van alles er is toch niets
Allerlei Centrum voelt doods aan
Kleding
Kleding
Klerenwinkels, kruidvat, blokker, schoenenwinkel, juwelier, bloemenwinkel, grootwarenhuis, frituur, drankenhal,
fietsenhandelaar, doe het zelf
Frituur, restaurant, koffiehuis, kleding, D.H.Z., taverne, hotel, terrassen, grand café, boeken en platenhandel,
bankautomaat buiten: analogie Houthalen Centrum!
Kleding
1 Goede bakker!
Non-foodwinkels
Kleding, schoenen, parfumerie
Wat er nog niet is: kleding, c.d., computer, juwelen, schoenen, speelgoed
Colruyt of delhaize
Kruitvat, zeeman, lidl, blokker
Viswinkel
KMO'S
Vb. broodjeszaak, iets om te drinken, ……
Alle soorten maar kleinschalig
Allerlei
Kruitvat, schoenen, kleding
Kleding
Cafetaria's, ijsroom, confectiewinkel
Kleding
Kleding, parfumerie, schoenen, electro
Blokker, kruidvat, kleding, pateserie-bakkerij, café, kapper
Kleding, geschenken en sportartikelen
Schoenen, kleding, hobbyartikelen
Kleding, schoenen, kruidvat en blokker
Broodjeszaak, en specerijen
Zeeman, schoepost, lidl, kruidvat o'cool, jbc en ed.
Boetieks groot en klein, schoenwinkels, grootwarenhuis
C&a, kruidvat, E5-mode, groentewinkel, blokker, schoppingcentrum, fietsenwinkel
kledingwinkel, speelgoedwinkel, cadeauwinkel, cafés en restaurant, fotowinkel,
Kleding, schoenen, eethuizen
Allerlei winkels, er zijn geen winkels in zoldercentrum
Kleding, schoenen, blokker, kruidvat
Aangepaste toilet in het centrum, degelijke toegankelijke en niet in een gemeentehuis dat om 16 u sluit enkel muze is
die moeite heeft gedaan, geen enkele andere zaak, bank, bakker … denk er zelf eens over na.
Alle winkels
Alle winkels
kleding, schoonheidssalon en warme bakker
Colruyt, lidl, adv, gamma, brico, bouwmateriaal=> men kan in Zolder nog geen zak cement, meststoffen, zelf geen
schroefje kopen. Zitbanken naast fietsroute mijn - kanaal
Alle winkels
Allerlei winkels,
Kleding, doe het zelf, foto's, gezellige terrasjes
Voeding, kleding
Lidl, zeeman, kruidvat, blokker en wibra
Blokker, kruidvat en zeeman
Leuke kledingzaken, levensmiddelen en winkel, drogist, geschenkenwinkel, gezellige eetcafés
Van alles wat
Veel winkels
Hobby winkels

Behoeftenonderzoek Zolder-Centrum voorjaar ’07

13

3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09

237
238
239
241
242
245
247
248
249
252
253
254
255
256
259
260
261
262
264

3.09
3.09
3.09
3.09

265
266
268
269

3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09

270
272
274
275
277
281
283
286
287
290
292
293
294
295
296
298
301
306
307
308
309
312
316
318
326
329
339
344
347
351
353
354
355
357
363
369
375
377
378
379

Blokker, kruidvat, lidl, electrowinkel, confectie, jbc, optiekwinkel en computerzaak
Schoenwinkel, schoenmaker, textiel, ijzerwinkel, elektriciteitswinkel
Hubo, doe het zelf winkel, schoenwinkels, bakkerijen
kleding, vooral schoenen, zonnebankcentrum
Grote supermarktketen, kruidvat blokker schoenwinkel, traiteur
Cadeau winkel, babywinkel, huis en tuin, doe het zelf en boekhandel
Kleding, schoenen
Alle soorten winkel, eetgelegenheden
kleding winkel, schoenen winkel en decoratie winkel, enz.
Kleding en elektriciteit
Winkelstraat
boetieks of kleding, schoenwinkels, viswinkel
Kleding en schoenen
schoenenwinkels, doe het zelf zaken, kleding, blokker, tuincentra
Er is niets, alles kan. Schoenenwinkels, doe het zelf zaken, kleding, tuincentra, blokker enz.
Schoenen, reisbureaus, kinderkledij, schoenmaker
Schoenen, kleding en sportbeding
Kleding, DHZ, hobby, electro, gamma, colruyt, gb, hubo, lidl, kruidvat, autogarage, blokker
Doe het zelf, tuincentrum, kledingswinkel, electrische toestellen, speelgoedwinkel. Maar dan wel winkels met vrije in
en uitloop. Restaurant, reisbureau, haarkapper mannen
Blokker, zeeman, kruidvat, kledingzaken, schoenwinkels
blokker, kruidvat, kledingzaken, schoenwinkel
Kleding algemene zaken
Grote verscheidenheid aan winkels. Niet enkel bakkers en banken. Zolder heeft geen centrum. Er worden nog
woongelegenheden gebouwd, dat hoort eigenlijk niet thuis in het centrum. Grote blokappartementen, maar geen
winkels te bespeuren
Viswinkel, reisbureau, eetcafés
Boekenwinkel
Alles
Allerlei voeding, kleding, breed gamma electro, schoenen
Kleding en geschenken
Fotograaf, kruidvat of andere, drogist
Wibra, carfour, …
Kleding, schoenen, zeeman, kruidvat
Kruidvat, zeeman, kleding, mistercash
Lidl, Turkse winkels(voeding), zeeman, kruidvat, Turkse beenhouwerij
Lidl
Grote kledingzaak
Algemeen
doe het zelf, kleding, schoenwinkel, speelgoedwinkel, prularia
Kruidvat, gamma, kleren, ..
doe het zelf, kleding, schoenwinkel, speelgoedwinkel, prularia
Kleding
C&A
Lidl, kruidvat, enz…
Ketens zoals Kruidvat, blokker, …
Lidl, delhaize, kruidvat, blokker, zeeman, GB
C&A, H&M
Kleding winkel, schoenen winkel, geschenken winkel
Jeneper, Wibra
Voedingswinkel, kleren winkels. Wij willen winkelcentrum in Zolder centrum
Lidl, delhaize, kruidvat, blokker, zeeman, GB
Alles
Kleding, juwelen
Kleding winkels, schoen winkels
Kledingwinkel, koffieshop, sportwinkel
kledingwinkels, sportwinkels, shopping (winkelcentrum)
van alles
Kleding
Kledingwinkels, kruidvat, schoenwinkels
Kleding
kleding, bekende ketens, …
Aldi, GB, Carefour, Blokker, Zeeman, Snoepwinkel, Café
Kinderkleding
Schoenwinkels, kleerwinkels
Allerlei
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3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09

381
382
383
386
387
393
395
398
399
402
404

Zie Heusden centrum !!!
Kleding, schoenen
Schoenenwinkels, kledingwinkels
Kledingwinkels
Lidl, kledingwinkel, tuinwinkel doe-het-zelf
Kruidvat, zeeman …, fotograaf, juwelier,
Kruidvat, blokker
Kledingwinkels
Kleding
Zie Heusden centrum !!!
Colruyt, lidl, E5 mode <- kleding, bijouter, gadgets in kinderen, Standaard <- boekhandel, Free records <- Muziek
store, Ici Paris <- Parfumerie
Kruidvat, zeeman, accessoires
Kleding, Argentaan
Kleding
Kleding, sport
voor eten en kleding
Kruidvat, blokker
Lidl, gamma of hubo -> GB van Zolder
Schoenwinkel, colruyt
Kruidvat, blokker, zeeman, shoe-discount
Colruyt, Lidl, E5 mode - MS-mode<- kleding, bijouter, gadgets in kinderen, Standaard <- boekhandel, Free records <Muziek store, Planet parfum <- parfumerie
Kruidvat, blokker, zeeman
Kledingzaken, speelgoed, doe het zelf zaak
Kledingswinkel (volwassenen en kinderen)
Bancontact, sportwinkel
Kleding, geschenken, schoenen, boeken
Algemeen
Kleding winkels, restaurants
Allerlei
zoals Heusden centrum, gezellig centrum
Kledingszaken
Kleding/schoenen, e.d.
zeeman, wibra, schoenwinkels, kledingwinkels, souvenirwinkel, discotheek voor de jeugd, boekenwinkel, media winkel
Kleding, schoenen
Grotere verscheidenheid aan winkels: Zolder heeft geen centrum. Er worden in het woongelegenheden gebouwd, die
horen niet thuis in het centrum. Grote appartementsblokken maar geen winkels en parkeermogelijkheden te
bespeuren!

3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09

406
409
410
417
418
422
424
426
430
431

3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09

432
433
435
437
439
440
441
445
447
448
450
451
455
457

3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09

461
464
465
466
472
478
479

3.09
3.09

481 Kledij
267 Allerlei

Allerlei
Wibra, Delhaize, JBC, C&A, H&M
Kledingzaken
Viswinkel, brasserie, reisbureau, doe het zelf, kleding
Zoals Heusden-cité, kruidvat, blokker, klerenwinkels, schoenwinkels, gewoon meer leven in het dorp
Lidl, kleerwinkels, schoenwinkels, kruidvat, zeeman
Eigenlijk als het zoldercentrum is mag of moet er toch van al die winkels aanwezig zijn: Casa, wibra, c&a, jbc enz
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4.

Welke voorzieningen zou je missen moesten zij verdwijnen?
83,58%
77,13%
71,52%
61,54%

59,25%
52,18%

50,94%

43,24%

26,20%
20,37%

Beenhouwerij

Cultuurcentrum
Muze

Bankautomaten

Fanfarezaal

Banken

Museum
Woutershof

Bakker

JOGEM

Cafés

Sporthal

79,63%

77,34%

74,22%
66,74%
62,37%

44,91%
36,17%
28,27%

28,07%
19,54%

Voedingswinkel

Zwembad

Fitnesscentrum

Fit-o-meter

Postkantoor

Tennis

C.V.O.
Volwassenonderwijs

Gemeentehuis

Ziekenkas

Domherenbos

De Zolderaars zou de dagdagelijkse goederen het meest missen. Andere voorzieningen worden misschien minder
frequent gebruikt , maar daarom niet minder nodig. Ondanks de uitgebreide suggestielijst benoemden nog 8,32%
andere voorzieningen:
resp.
35
41
50
53
57
78
83
85
87
107
112
122
140
148
149
151

Andere? Welke?
Krantenwinkel, drukkerij
Knutselwinkel, drukkerij Puls, groenvoorzieningen in het algemeen
Zeker
Als er niets is, wat kunt u dan nog missen
Café: er is nog maar één
Gemeentehuis: nieuw is afstotelijk
Geen enkel wordt gemist
Krantenwinkel
Drukkerij, krantenwinkel
Cafés: nu al te weinig
Hobbywinkel
Apotheek
Cafés: zijn geen
Bejaardentehuis, winkels, apotheek
Krantenwinkel
Gemeentehuis: als het ooit open gaat, kerk of kerkdiensten, apotheek, kermis, activiteitenplaats voor bejaarden
en voor jonge senioren, CVO: te corrupt!
152 Krantenwinkel,fruit- en groentewinkel, apotheek
175 Apotheek
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181
184
202
206
209

214
237
245
247
256
259
262
264
265
284
286
290
292
298
308
351
363
399
404
430
431
432
452
456
464
333
479

Er is geen bankautomaat
Apotheek
De bossen in't algemeen
Fit-o-meter: is in slechte staat+vuil+loslopende honden
Fit-o-meter: is zogezegd aangepast maar met rolstoel niet te doen, er is een aanpassing van 25000€ gebeurd
om deze toegankelijk te maken. Deze 2500€ zijn letterlijk van de heuvel weggevloeid. De paden zijn gewoon
weggerend, zonder begeleiding of electr. rolstoel kan je niet zelfstandig bergop. Dit geld hadden ze beter o.e.
degelijke manier anders geïnvesteerd en een fit-o-meter gelijkvloers gemaakt ondanks de mooie locatie
Het cultuurcentrum moet in Zolder blijven
Gemeentelijk basisonderwijs, gemeentelijk avondonderwijs, kinderopvang, bibliotheek
Museum Woutershof: wel, indien de "verzameling" een museum wordt
Bloemenwinkel, optiek, dagbladhandelaar
Cultuurcentrum Muze: mag nooit weg
Cultuurcentrum Muze: nooit weg,cafés: slechts twee?
Er is al zo weinig te zien en te beleven in het centrum
Warenhuizen broekmans- machine vriend- aldi- spar, apotheek, dokter, tandarts, benzinestation,
computerwinkel (cierob), fietswinkel
ALLES! In Zolder moet niks verdwijnen!!!
Zwembad: voor vrouwen (enkel)
alles!
verzekering (kbc)
Apotheek krantenwinkel
Apotheek krantenwinkel
hopelijk verdwijnt onze sporthal niet stilletjes na het optrekken van een nieuwe sporthal op meylandt, dit zou
een groot gemis zijn voor de gemeenteschool
Tennis is te beperkt
gemeentehuis: oude - nieuwe mag weg
krantenwinkel
zwembad: mag meer uitgebaat worden, andere: circuit zolder, openluchtzwembad, paddock terlaemen
school, apotheek
zwembad: meer uitbating,andere: circuit zolder, openluchtzwembad, paddock terlaemen
bloemenwinkel
school
ontmoetingsruimte
niks
Niets ingevuld
Niks van alles mag nog meer zijn
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Wie beantwoordde deze enquête?
De socio-geografische gegevens werden gebruikt om verschillen op te sporen tussen categorieën van mensen. Indien er
opmerkelijke verschillen waren in de antwoorden dan werd dit expliciet vermeld onder de desbetreffende vraag.
5.

Ben je lid van een vereniging?

62,37%

36,31%
33,76%
29,30%

32,64%

4,99%
0,64%
Nee

Ja

Geen Antwoord

Bestuur

Gewoon lid

Actief lid

Geen Antwoord

Slechts 32,64 % is lid van een vereniging, daarvan is 29,30 % gewoon lid. Dit betekent dat er slechts een kleine 23 %
echt actief is in het verenigingsleven.

resp.
12
13
18
21
22
26
34
41
50
53
64
66
73
79
82
87
91
97
111
113
128
166
169
184
196
198
200
203
214

opmerking
Bestuur aangeduid is ook gewoon en actief lid
Wandelclub, en is ook actief lid
KWB, actief lid: wijkmeester
En actief lid
KWB
Zolderse dolfijnen, wielerclub en is actief lid
En gewoon lid
En actief lid
En actief lid
En actief lid
KAV
Duivensport
En actief lid
Actief aangeduid is ook gewoon lid
En actief lid
KWB
En actief lid
En actief lid
Zwemclub: vereniging ST. viesentiresvereniging
En gewoon lid
KWB
KWB, en gewoon lid
En gewoon lid
OKRA
En gewoon lid
VHZ
En gewoon lid
Fitnesscentrum
Is ook actief lid en gewoon lid
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224
245
248
256
265
266
295
298
340
344
349
357
289
391
408
431
447
465

6.

En gewoon lid, NEOS sport
En actief lid
Is ook actief lid en gewoon lid
Wijkwerking
KWB
KAV - KWB EN echtgenoot is actief lid
Chiro, zwemclub
Kind is lid van een vereniging chiro en zwemclub
Kinderen
En gewoon lid
Turks cultuur vereniging
Niet meer
Rode wijk
Rode wijk
Dans, tennis
AVT
Meylandt
En gewoon lid

Hoelang woon je al in Zolder-Centrum?

77,55%

14,14%
7,48%
0,83%

Minder dan 5 jaar

5 jaar of langer

niet in ZolderCentrum

Geen antwoord

Interessant om vergelijkingen te maken tussen mensen die Zolder goed kennen en nog een frisse kijk (“minder dan 5
jaar” en “niet in Zolder wonend”) hebben.

resp.
12
47
58
83
106
124
127
137
140
142
146
159
167
171
188
191
200
202

opmerking
Van 1976
65
52 Jaar
Een levenlang 70 jaar
1975 Al
32 Jaar
40 Jaar
Boekt
67 Jaar
Heb 25 jaar in Zolder gewoond
Net naast het Centrum
1 Jaar
27 Jaar
4 Jaar
32 Jaar
Altijd
42 Jaar
Mijn gans leven!
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224
226
231
250
256
259
265
266
271
307
336
381
408
450

7.

20 Jaren
67 Jaar
16 Jaar
50 Jaar
Geboorte
Geboorte
59 Jaar
35 Jaar
6 Jaar
Al 27 jaar
24 Jaar
13 Jaar
Spoor Zolder
43 Jaar

Tot welke leeftijdscategorie behoor je?
53,01%

22,45%
16,63%
7,28%
0,62%
Jonger dan 30
jaar

Tussen 30 en
45 jaar

Tussen 46 en
60 jaar

Ouder dan 60
jaar

Geen
antwoord

Door de enquête ook te verspreiden via de scholen zijn is de groep 30 – 45 jarigen het sterkst vertegenwoordigd. Toch
werden er weinig verschillen gevonden met de antwoorden uit andere leeftijdscategorieën.
8.

Deze rondvraag werd beantwoord door een man of een vrouw?

61,33%

33,89%

4,16%
Man

Vrouw

Beide

0,62%
Geen antwoord

In Zolder-Centrum hebben de vrouwen meer te zeggen dan de mannen!
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9.

De samenstelling van je gezin is?
61,75%

19,96%
9,56%

6,86%

1,87%
Alleenstaande
zonder kinderen

Alleenstaande met
kinderen

Met partner zonder
kinderen

Met partner en met
kinderen

Geen antwoord

Dit is een representatieve afspiegeling van de samenleving. Respondent 83 vindt dat wij daar geen zaken meer hebben?
resp
83
139
26
30
144
183
188
274
427
428
452
464

opmerking
Daar heeft u geen zaken mee
Nog niet
Brug gepensioneerde
Man en Vrouw
Man en Vrouw
2
man en vrouw: kinderen huis uit
alleen
2 kinderen
2 kinderen
1 vrouw, 2 kinderen
Gehuwd (1kind)

10. Je beroepssituatie?

27,15%

19,16%

17,37%

12,77%
6,59%

7,39%

7,19%
2,40%

Arbeider /
arbeidster

Bediende /
onderwijs

Zelfstandige

Ambtenaar

Werkloos

Op rust

Huisvrouw
/ huisman

Geen
antwoord

40 mensen kruisten hier twee antwoorden aan. Soms werd de beroepssituatie van de partner meegegeven, enkele
gepensioneerden vermeldden graag hun beroepsverleden. De berekeningen met deze vraag werden dan ook gebaseerd
op 521 antwoorden.
resp.
56
61
68
127
140
171
198
202
209
440

opmerking
Invaliditeit (zit in de grafiek bij “geen antwoord”)
Studente (zit in de grafiek bij “geen antwoord”)
Eerst bediende/onderwijs nu op rust
Onthaalmoeder geweest
Te weinig pensioen
Post
Kapster
VPK
Gepensioneerd militair
Zelfstandige - Niet in Zolder
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Zijn er Zolderaars die zich willen engageren?
11. Wil je in de toekomst meedenken/meewerken aan de verdere uitbouw van Zolder-Centrum?

321
66,74%

99
61

20,58%

12,68%
Ja

Nee

Geen antwoord

99 mensen die aangeven mee te willen bouwen aan Zolder-Centrum is opmerkelijk veel! En misschien zijn het er wel
101 want twee respondenten kleurden zowel het ja als nee antwoord. Frappant is dat iets meer dan 46 % van de
mensen die verder willen meewerken / meedenken niet aangesloten is bij een vereniging.
resp.
66
68
146
160
209
224
354
424

opmerking
beide aangeduid = geen antwoord
Indien dit in onze mogelijkheid ligt!
Als het om dansgelegenheden gaat (mailadres verwijderd omwille van privacy)
Graag
Telefoonnummer en naam verwijderd omwille privacy
Te oud
Heeft geen zin, luisteren toch niet
Ik zou het graag willen doen met veel plezier, voor onze gemeente en voor de mensen voor de toekomst,
vanwege, dat ik veel werk heb ik jammer genoeg geen tijd, ik hoop dat iemand anders net zijn uiterste best
doet.
478 beide aangeduid = geen antwoord
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Open vragen
12. Waaraan dient het gemeentebestuur volgens jou in deze bestuursperiode aandacht te schenken?
Als algemene opmerking willen we hier meegeven dat sommigen Zolder interpreteerden als de vroegere fusiegemeente
In de opmerkingen en suggesties naar het gemeentebestuur wordt soms verwezen naar Boekt en Bolderberg.

resp.
R003
R004
R006
R008
R009
R010
R011
R012

R013
R014
R015
R016
R017
R018
R019
R021
R023
R025
R026

R028
R029

Opmerking
Lawaai overlast bij activiteiten in tenten op het gemeenteplein (vooral na 24uur)
Centrum gezelliger maken met meer winkels en horeca (tavernes)
Werk creëren (de schacht). Veilige fietspaden (smal). Alles betaalbaar houd (belastingen). Sneller werk maken
van een gescheiden rioleringstelsel. Prijs grofvuil aan het containerpark aanpassen 8€ m3 ongeacht de
hoeveelheid???!!
Cultuurcentrum moet blijven, meer sociaal leven, meer handel.
Algemene handel bevorderen in het centrum
*Nachtlawaai rondhangende jongeren op het heldenplein in de zomermaanden & weekends! *Meer
snelheidscontroles in het centrum in zone 30km/u wordt vaak 80km/u en meer gereden!
Propere en veilige fietspaden
Meer betaalbare bouwgronden voor jonge mensen. Meer buslijnen en goedkope tarieven niet alleen voor
bejaarden, maar ook voor onze kinderen (die nog moeten bouwen). Openbare diensten ook meer s'avonds
open zodat wij niet alles moeten belopen voor onze werkende kinderen
*Fietspaden door heel Heusden-Zolder. *Op de voorrangswegen de hagen en omheiningen lager laten maken
(beter zicht voorrang van rechts). Weg met de betonnen blokken op de rijweg.
Leefbaarheid
Aan de bevolking. Aan de werklozen. Aan de inwoners van Zolder
*Aan veilige fietspaden bv. Dorpstraat- Holstraat- Molenstraat- Inakker- Schobbenberg. *Voetpad
Schobbenberg
Streng optreden tegen sluikstorten, niet enkel rekening houden met de wensen en noden van onze
multiculturele samenleving maar ook zorgen dat de "gewone" inwoner zich nog steeds thuis voelt in zijn dorp.
Domherenbos in orde laten maken om terug te kunnen joggen. Zeer mooi om te lopen, prachtige omgeving.
Moet werk van gemaakt worden. (dringend!)
1.Openingsuren containerpark verlengen. 2.Gele palen + varkensruggen langs de Nieuwstraat,
levensgevaarlijk als de als de tegenliggers niet op hun rijvak blijven. We wonen in de buurt en komen er
dagelijks en heb al 3x onkosten gehad daardoor!
*Bijkomende parkeermogelijkheden voor de bewoners zelf (zonder parkeerschijf). *Fietspad laten aansluiten
op bestaande
Zolder centrum feestelijker maken door aanplanting, bevlagging e.d. *Meer sociale woningen
*Parkeer in Zolder-Centrum!! (Schuttershof - Dorpsstraat en omgeving)! *Stoepen! Ga maar eens met een
rolstoelpatiënt van het Weyerke naar het centrum. *Sluikstorten!!
Dat we al jaren wachten op een nieuw zwembad, schenk daar eens wat meer aandacht aan. En liefst terug in
Zolder-Centrum in plaats van vele tennispleinen en andere dingen die volgens ons niet echt dringend nodig
zijn. Ik vind het erg dat onze vergunninghouders moeten oefenen in Molenheide spendeer eens wat meer geld
aan onze zwemclub! Alvast Bedankt
Fietspaden Centrum - Dorpsstraat - Molenstraat - Dekenstraat, verkeerssituatie Dorpsstraat - Molenstraat is
levensgevaarlijk (ING-bank). Slechte staat wegdek Dekenstraat zwaar transport weren uit Dorpskom
Tracht van Zolder-Centrum een levendig en actief centrum te maken, met veel meer winkels en horecazaken.
Het moet gezellig zijn met zo weinig mogelijk auto's zodat het veilig blijft voor fietsers en voetgangers.

R031
R032
R034
R035

Veiligheid
Betere verlichting en voetpaden
Meer politiecontroles gezien de enorme stijging van inbraken in Zolder
Veilig verkeer -Koolmijnlaan -zolder centrum (meervoudig huisfeest). **Juiste plaatsing verkeersborden bv.
Molenstraat - Dorpstraat geen stopplaats waar duidelijk uitzicht is -> richting Dekenstraat maar wel geen
stopplaats plaatsen waar uitzicht niet duidelijk is: richting Inakker. * Veiligheid in 't algemeen

R037
R039

Busvervoer moet beter worden
Dorpsplein Jogem wijk sluisband wegens drugsprobleem. Bevooroordelen van turken en Marokkanen door
burgemeester Claes
*Opwaardering van het vroegere marktplein aan de put. *Nieuwe impulsen geven aan handelaars om een
echt centrum (winkelcentrum) te vormen. *Meer activiteiten op het kerkplein, meer leven in de brouwerij!!
Slechte toestand van verkeer bij begin en einde van schooluren
Meer parking in centrum. Meer winkels in centrum. Minder appartementen in centrum

R041
R042
R044
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R045

R062
R063

*Waar is de wijkagent???? *Het onderhouden van de gemeente gebouwen, zoal een goede huisvader dat zou
doen. Dan komt men niet tot de politieke conclusie dat gebouwen moeten vervangen worden na ongeveer 40
jaar bv. Gemeentehuis, C.C
Meer winkels en meer veiligheid voor kinderen in het verkeer. Ook de horeca heeft een flinke opknapbeurt
nodig, meer dorpsplein activiteiten zoals Braderie enz
Onderhoud van het groen, betere verzorging van de parken, knippen van de hagen overdreven snelheid
Uitbrekende honden als je wandelen gaat!!
Gezelligheid verbetering van stoepen zijn in slechte staat
Aan de gewone mensen
Verfraaiing Zolder-Centrum
Positieve aandacht voor zolder. Zolder heeft veel potentieel om uit te groeien naar een winkelcentrum met
sfeer en stijl alleen moeten de juiste, stimulerende beslissingen genomen. Dit sluit een goed wooncentrum
niet uit
Aan de vragen die de burgers stellen ze serieus nemen en er ook iets aan doen. niet verder springen als hun
stok lang is, daarmee bedoel ik het nieuwe gemeentehuis het kost meer als oorspronkelijk gezegd was en het
trekt op niets, het is lelijk en past niet in het kader van het geheel van Zolder-Centrum
*Aan veilig fietsverkeer. *Aan gezelliger dorpscentrum ( vb.Zonhoven)
Meer premie(s) voor gezinnen die hun woning voorzien van milieuvriendelijke installaties zoals zonnepanelen,
isolatie,… Andere gemeenten komen soms en het nieuws met premies voor zonnepanelen (anderen verhogen
zelfs hun subsidies!) waar blijft Heusden-Zolder??
Dat Zolder meer leeft, is een saaie en dode bedoening
Fietsenpaden in het centrum. Afschaffen van blauwe zone. Vernieuwing van sporthal + C.C.

R064
R067
R068
R069
R070

Rond de kerk meer veiligheid = schoolomgeving, ->zebrapad, ->fietspad
Het geven van uitstraling / aantrekkelijk maken van het centrum in de ruimte zin van het woord
Leefbaarheid van Zolder-Centrum, behouden en uitbreiden!!
In het centrum: fietspaden, In het centrum: de hoeken weg aan de straten
*Aanpassen invalswegen (vb. C.C.- zwembad). Gemeentelijke activiteiten (vb. nieuwjaarsdrank)

R071

*Nieuwe wegen, Dekenstraat -> herinrichten, meer parking voor Muze, cultuurcentrum. *Domherenbos is
vernield door boskaping herinrichten van wandelpaden
Meer grote winkels, ook een centrum dat gezien kan worden en niet waar men voorbij is zonder dat men het
weet dat men er geweest is. *Er is veel leegstand. Waarom geen wekelijkse markt aan de kerk
*Er zijn te weinig plaatsen of evenementen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Bv: wekelijkse markt,
fijne speeltuin met drankgelegenheid voor ouders, sportevenementen (wijkcompetitie) braderie, rommelmarkt,
feestkermissen (niet op kerkplein)
Begeleide kinderopvang - ook voor- en na- schoolse, en bijzonder onder de vakanties!
*Dat het nieuw gemeentehuis eindelijk klaar is! *Een betere uitstraling van Zolder-Centrum; *meer
gezelligheid, meer groen. *Meer winkels. *Meer parkeergelegenheid (zonder parkeerschijf)
Meer geld in veiligheid op alle gebied, meer propere gemeente (veel afval op de wegen) voorstel: laat
jongeren die toch niets anders te doen hebben dan op de straat rond te hangen en storen, dit vuil maar
opruimen alsook alle snelheidsduivels i.p.v. geld te steken in afgrijselijk gemeentehuis en moskee, ZolderCentrum terug aangenamer
*Uitwerken van meer economische activiteiten in Zolder-Centrum, zodat de zolderaars niet meer naar andere
gemeenten moeten voor grote aankopen
Een gezellige dorpsfeer waar iets te zien is en waar ook iets te doen is
Aan deze rondvraag
Te weinig hulp aan middenstand, te weinig hulp aan Belgen
Samenleving van mensen in Zolder sterker te maken. Meer buurtactiviteiten ook voor de kinderen vb Pasen,
sinterklaas (weet van niets of hier door even vereniging iets voor word gedaan)
Naschoolse kinderopvang! Uitbouw winkelaanbod. Uitbouw aantrekkelijke horeca (meer terrasjes)
Verkeersveiligheid, algemene veiligheid, parkeermogelijkheid
Het Centrum aantrekkelijker maken zo snel mogelijk
Aan het milieu, fietspaden, sluikstorten aan de glasbakken!
"Nieuw gemeentehuis" uitbouw centrum (meer winkels), meer aandacht voor de Laambroekstraat hier wordt
zeer snel gereden meer ->snelheidscontroles. Behoud van sportaccommodaties en cultuurcentrum in ZolderCentrum
Meer commerce en winkelstraat om te wandelen
Meer parkeerplaatsen rond heldenplein - Dorpstraat en begin Inakker, GROOT PROBLEEM met schrijf vragen
politie
Zone 30 in het centrum!!!! Een fatsoenlijke feestverlichting met kerstmis niet die belachelijke blauwe sterren
Aan de leefgemeenschap
Meer openingsuren containerpark
Meer veiligheid in de woonwijken

R046
R048
R049
R052
R053
R054
R057

R058

R059
R060

R073
R074
R075
R077
R078

R080
R081
R082
R083
R084
R086
R087
R088
R090
R091

R092
R093
R094
R095
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Verkeersborden op de juiste plaats. Tegels op voetpaden laten te wensen doen
Parkeer mogelijkheden voor vrachtwagens, wild parkeren op woonwijken!
Overdreven snelheden
*Uitbouw ruimte rond oude mijngebouwen. *Zolder-centrum: na 20u doods -> nood aan meer horeca. *Meer
snelheidscontroles!
Veiligheid, verkeersveiligheid
*Betere treinverbindingen naar steden (Hasselt - St-Truiden) meer. *Meer en gevarieerder cafés (ook voor
jonger publiek)-> zijn nog steeds de plaats om elkaar te ontmoeten te leven kennen. (vb. meer
verdraagzaamheid)
Aanmoedigen van handel in centrum (verlaagd KI ) gedurende 5 jaar
Geen bus(lijn) door het centrum. Vernieuwing Dorpstraat. Park (wandelwegen) rond Domherenhuis.
Dorpsactiviteiten op Heldenplein
Er zijn veel zaken in Zolder dat het gemeentebestuur zelf wel kan zien en meer de handen uit de mouwen
moet trekken. Waarom bent u het gemeentebestuur
Vriendelijkheid tegenover de mensen. Mensen helpen met problemen met woningen
Meer controle op het verkeer vooral de hardrijders strenger aanpakken, meer fietspaden in 't centrum
Meer aandacht aan de bevolking van Zolder, met een luisterend oor ook wij Belgen zijn mensen
*Veiligheid - meer controle op pleinen of parkeerplaatsen waar drugs gedeald worden. Niet alleen positieve
discriminatie voor allochtonen, ook wat aandacht voor de autochtonen
*Optreden tegen drugsdelicten. *Stoepen. Fietspaden
*Verdere uitbouw van winkels, horeca en culturele activiteiten. *milieu en veiligheid. Werkgelegenheid!!!
Krotwoningen laten afbreken bv.: Witte Barrier. Fietspaden veiliger maken en proper te veel glas op
fietspaden
Een bruisend leefbaar Zolder-Centrum, het aantrekken van en maken van winkelcentra herinrichten kruispunt?
Aan de kerk (onoverzichtelijk, gevaarlijk voor fietsers!). Sporthal zolder centrum is compleet achterhaald,
verouderd, zwembad (minstens 25m) ergens in H-Z
*Correcter politie optreden+toepassingen V.B artikel 4.1. dd 07-07.1983 …. En niet zomaar enkele geviseerde
personen of woningen. *De mensen moeten dat op eenvoudige vordering van de politie verwijderen, terwijl zij
zelf of fam. Deze of dit art. met op voeten treden -proficiat. Rij door Zolder-Centrum en u zult mij begrijpen.
Vooral richting omgeving station schobbenberg en witte barier. VERKEER: overgang Holstraat -> Nieuwstraat
(R. Houthalen) fietspad: ->levensgevaarlijk
Aan de jeugd die 's avonds aan de jogem en op de parking van heldeplein rondhangen.
gemeentebestuur vriendelijk zijn 6 jaar niet 1 dag, Beerten was en is nog altijd vriendelijk
fietspaden in centrum en goed onderhouden fietspaden
Een goed doordacht beleid waarin enquêtes als deze als advies worden beschouwd en niet als bindend. Dit
om de invloed van allerhande kortzichtige eigenbelangen uit te sluiten.
Afmaken wat de vorige burgemeester begonnen is!
De herinrichting van een centrum en voor kleine zelfstandigen die willen beginnen!!
*Herinrichten van een centrum en aan de kleine zelfstandigen die willen beginnen!!!. *Ervoor zorgen dat
Zolder centrum terug leeft -> waar je gezellig kan shoppen, iets gaan eten, activiteiten kortom terug een
bruisend levend zolder centrum, waar het fijn is om te zijn en te blijven zodat we niet naar andere gemeenten
moeten overgaan! Zolder centrum is meer waard dan de winkel broekmans alleen! Activiteiten voor jong en
oud voor iedereen iets! *Meer kinderopvang meer speeltuinen aangepast aan verschillende leeftijden! 0-12
jaar
Afbreken wat er verkeerd is gebouwd bv. Appartementen op het pleintje voor de oude jongensschool. Dit
gebouw heeft het centrum helemaal verknoeid
Gezellig centrum, meer winkels minder appartementen maar meer animatie in centrum met tuinen dus meer
open ruimtes en gezellige aanplantingen
Dorpskern (aangenaam centrum). (toeristische) uitstraling naar andere gemeenten/bezoekers, parking
(begrafenis), invulling mijngebouwen ( gemeentehuis = voldoende parking)
veiliger verkeer aan de kerk
planning voor de jeugd, nieuw jeugdhuis, spannende cafés, meer fuiven
minder appartementen in het centrum vb. zoals t.o. de kerk
*Verkeerssnelheid! En dus veiligheid. *elektriciteitsdraden de grond in -> de andere kant (op de ene kant)
v.d. schobbenberg heeft verlichtingspalen waarvan de draden in de grond verwerkt zijn! *Het Domherenbos
werd er niet mooier op. de heren laten de puin achter, vele joggers blijven weg!!!
huisjes voor de gepensioneerden veel te weinig
*veiligheid. *grachten & beken onderhouden, *zwerfvuil+sluikstorten verminderen/streng optreden. *Lawaai
overlast circuit zolder verminderen
rondhangende jeugd op het kerkplein met loslopende gevaarlijke honden (soms), regelmatige ontmoetingen
(drugs?), TE WEINIG PARKEERRUIMTE zie o.a. begrafenissen en als de school uit is
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Er zijn teveel snelheidsborden in één straat is zeer verwarrend het straatje naast de tennis nog geen 50m lang
en er staan 4 verschillende snelheden/ het punt uit het dorp waar het rondpunt langs muze dorp lagere
school: er staat een stopbord maar ze rijden ons uit beide richtingen van ons sokken al zit je op de hoofdweg/
+ snelheid in dorp!!! tegen 100 komen ze er door gestoord
voetpaden goed begaanbaar geen putten (plassen) of losliggende stenen
verkeersveiligheid in zolder centrum er gebeuren veel te weinig controles en het gevaarlijk om naar zolder
centrum te rijden met de fiets via Inakker -> De zijstraten van Inakker hebben voorrang maar dat is niet
duidelijk, in het dorp zelf kan je niet fietsen wegens te veel gevaar
*Waar is het "blauw" op straat (positief). *Betere fietspaden -> geen klinkers voldoende breed en bovenal
PROPER en geen gaten -> Stationstraat slecht voorbeeld. *Betere afwatering in de Mommestraat. *Grachten
onderhouden. *zwerfvuil. *herinrichting van de Dekenstraat. *onveiligheid in de Stukkenstraat
verkeersveiligheid t.h.v. kerk (onoverzichtelijk en gevaarlijk)
fietspaden goed onderhouden
geen gezever en doen wat ze moeten doen. Heusden-Zolder leefbaar en aantrekkelijk maken, voor inwoners
en buitenstaanders
aan de grachten van de Broeksteeg
Advies omtrent sluikstorten, zwerfvuil! Aub niet de chiro inschakelen kinderen dienen niet te boeten voor
wangedrag, egoïsme van volwassenen
*Meer zit- en rustbanken in centrum. *Fietsparking: betere fietsparking aan sporthal Zolder (zwembad= ok).
*Duidelijke verkeerssignalisatie aan plein voor kerk. *Onderhoud bestaande fietspaden i.p.v. nieuwe aan te
leggen
Gehandicapte, *bejaarden, *kinderen, *meer winkels, *meer eetgelegenheden,
Snelheid in de bebouwde kom, wij wonen in de zone30, maar 90% va, de autobestuurders rijdt min. 70!!
Veiligheid aan de kerk, snel verkeer, op zondag géén parking aan de bakker parking, wordt ingenomen door
bewoners appartementen
Geen onnodige uitgaven (geen prestige projecten zoals o.a. gemeentehuis). Bestaande gebouwen renoveren
en nuttig gebruiken (o.a. mijngebouwen).
*Lawaaihinder van allochtone jongeren op gemeenteplein oplossen. *Behoud van sporthal en zwembad in
Zolder centrum
Buurt veiligheid, verfraaiing, ontspanningsmogelijkheden, sportaccommodatie en parkeergelegenheid
Meer aandacht aan verkeersveiligheid: er is geen duidelijk onderscheid tussen voetpad en rijweg, een fietspad
is er helemaal niet. De uitspringen zijn ronduit gevaarlijk want de rijweg wordt te smal op die plaats en er zijn
geen duidelijke regels wie voorrang heeft.
verkeersveiligheid, Zolder kerk met de verbreding vindt ik levensgevaarlijk. Dagelijks rijden ze me bijna omver
(Inakker en Dorpstraat).
Herinrichting Zolder centrum, autoluw maken van het centrum, aantrekken horeca - winkels (kleinschalig)
Preventie optreden tegen criminaliteit, overtreding (zonder klacht van inwoners maar als een echt
gemeentebestuur) milieuwetgeving groenvoorziening op bermen + paden, communicatie i.v.w. acties,
*Het behoud van het cultuurcentrum, *heraanleg van de dorpskern, straten met fietspad in het centrum +
meer parkeer-mogelijkheden. *Rondhangende jongeren!
*Veiligheid aan de kerk. *Meer parking aan de kleine zelfstandige parkeerschijf helpt maar nog niet t.o.v.
bewoners die er parkeren
*Horeca stimuleren. *Betere uitgebouwd jeugdhuis
*communicatie, *oprechtheid
*we willen dat de fietspaden eens gepoetst wordt er liggen veel steentjes op
Veiligheid op de Meylandtlaan ter hoogte van het kasteel Meylandt en fietsnetwerk (oud treinspoor). Als de
fietser is het er levensgevaarlijk!
Sociaal leven in Zolder (bv. Kermis, extra activiteiten)
Zolder (centrum aantrekkelijk maken voor zelfstandige en kopers)
Veiligheid fietsers/ verkeerssituatie aan kerk - bakker + wegmarkerings. Geen kruispunten + maar
voorrangswegen en voorrang geven (verkeersborden getekend) Haaientanden
*Aanbouw Dorpsstraat tot winkel- wandelstraat tem Hoogstr verkeer in 1 richting. *MUZE, museum,
Domheren, sporthal uitbouwen tot 1 geheel (liefst zonder tussenliggende wegen). *Parkeerprobleem centrum
oplossen door ondergrondse parking onder het kerkplein + onder gemeentehuis
Fietsroutes aan de Sluisbamd op en afrit Luik en rechts oprijden gelijk aan het Meylandt, zonder de straat over
te steken, Inakker straat enkel richting gevaar aan de kerk te voorkomen, of rondpunt
Levendiger dorpskern, met horecazaken
*Snelheidsbeperking in het centrum. *Ophouden met de ontmanteling van Zolder centrum. *Betere (directer)
busverbinding aan Zolder centrum - Hasselt. *Oplossing aan de jarenlange hindernissen of de stoep op
INAKKER (bouwvallige woning)
*Verkeersveiligheid, *openingsuren gemeentediensten ( zeker in vakantieperiode), *aantrekkelijkheid
dorpscentrum, *parkeerbeleid (blauwe kaart is inwoners pesten)
*Leefbaar maken van dorpcentrum, *promoten van handel
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*'t centrum verkeerveiliger maken, eventueel éénrichtingsverkeer maken, *Eventuele stadswacht controle op
speelplein jogem, jongere kinderen worden dikwijls verjaagd door grotere tieners!! *Een extra zebrapad om
over te steken naar bv. Richting bakker of Inakker! *Kermis ->eventueel plaatsen aan de oude mijnterreinen,
omdat daar voldoende plaats is en hier dan voldoende parkeerruimte blijft! *Tijdens de zomermaanden
wekelijks ophalen van het vuilnis! *Eventueel 1 maal per maand ophaal plastiek! (niet iedereen geraakt op het
containerpark!)
*Een mooi en groen Zolder centrum, *Minder geld aan afschuwelijke gebouwen en meer geld voor een
gezellig centrum met een goed terras
*Gemeentehuis, *veiligheid, *subsidie (tegemoetkomingen) zonne-energie, verbouwingen,… *goedkoper
openbaar vervoer jongeren
*Fatsoenlijke kerstverlichting: deze van Zolder centrum is wel erg POVER!!! *Parkeerplaatsen aub: er komen
overal appartementen bij en meer auto's. *Meer aandacht voor Zolder centrum! Wordt precies altijd en overal
achteruitgesteld. *Meer goedkoper winkels!
sociale huisvestiging! opvang, psycho-sociale begeleiding van verslaafden, gehandicapten
*Het aantrekken van meer winkels en horeca. *De veiligheid van de doorgang door het dorp vergroten door:
°betere verlichting + of de kruispunten geen grote gebouwen plaatsen, °gebouwen plaatsen die passen in het
leefmilieu (bv. gemeentehuis), °een fatsoenlijk sportcomplex met parking. *'s Avonds meer veiligheid -> zie
gemeenteplein + parking jogem -> of heeft de politie bang om op te treden -> dit is een drugsmarkt
nieuw gemeente huis trekt op niets!!, meer parkeerplaatsen in centrum, nieuwbouw appartementen op de
plaats van die gemeentehuis
Veiligheid: de doorgang door het dorp is voor fietsers (zeker kinderen) levensgevaarlijk: zo worden gewoon
omgereden ook in de omliggende straten + moeten op fietspaden uitwijken voor geparkeerde auto's +
snelheidsduivels: waar is politie toezicht bij begin / einde schooltijd? Holstraat = een grote chaos. Sluisbamd:
en de bushaltes worden fietsers de weg opgedwongen (degene die op de bus wachten moeten in nat
gras/slijk staan)
*Verkeersveiligheid Dorpsstraat, Dekenstraat: stoepen, snelheid doorgaand verkeer, parkeerplaatsen, meer
groenvoorzieningen. *Aantrekken van meer horeca en winkels.
Verkeersveiligheid: onze kinderen moeten veilig naar school kunnen fietsen of stappen. * Een sfeervol,
gezellig centrum creëren met plaats voor groen en banken en geen verdere uitbouw van sociale woningen ->
zal moeilijk worden wanneer alle vrije pleinen reeds ' volgestouwd ' werden met afzichtige gedrochten waar
voetgangers volledig nat worden als inwoners hun terras schrobben => middeleeuwen?
* Alle zaken in het centrum aangepast en betere doorgang voor rolstoelgebruikers in de winkels, bestaande
en nieuwe zaken KBC niet goed, bakker verhuisd = opstapje, drukkerij = opstapje, kuipje, …, blokker
Heusden. * Dorpskern is gevaarlijk voor rolstoel, je kan er niet op een veilige manier oversteken of
doorkruisen. * De overgangen van stoep naar weg => gevaarlijk en risico op overhellen. * Steeds meer staan
mensen op blauwe gehandicapten parking en steeds ben 'ik' de ruzie zoeker als je iets zegt op een beleefde
manier. Je wordt het beu!! * Vele jaren stoeft de lijn met gratis kaart voor rolstoel gebruikers en vele jaren
heb ik een kaart maar zijn er geen bussen. Ter hoogte van de Kerkebosstraat en Rodenbachtlaan (carports
Rod. Laan 40 en 46!! Niet garages) => veiligheid: de auto's komen zo hard de bocht om dat het enorm
gevaarlijk wordt om als bewoner met aangepaste auto uit te rijden de hele dag door rijden de auto's te hard.
Constant bedreigend gevoel door: en is constante wilde parkering bij x voor deze carports, wat het nog
moeilijker maakt om uit te rijden omdat je verplicht wordt om met het achterste vd minibus op straat uit te
rijden (zie vorige). Zeer veel overlast door spelende migranten jongeren. Niet zo zeer door het balspel maar
door bewust de bal op de daken van de garages en carports van de andere 2 carports te schoppen en dan er
op te kruipen of bewust zaken kapot stoten of de bal door de omheiningen van de bewoners te schotten en
dan grof weg over de omheining klimmen zonder dat de bewoner het ziet. Zijn arrogant en grof als je vraagt,
waarom ze niet gewoon vragen ipv over klimmen. Alle 4 carports: overmatige geluidshinder door => dealen in
de carports met snel in en uit rijdende auto's. => vermoedelijk gebruik achter de huizenrij en in de carports.
=> in zeer late uren rijden de auto's in met luidruchtig pratende (kinderen) jongeren, rondslingerende peukjes
en blikjes. Diefstal: alles wat losstaat of even alleen staat rond huis en carports verdwijnt - Fati??!!! - diefstal
van hout uit de carport, planten rond huis, … Meermaals doorgeven aan politie en ook procesverbaal. * Ter
hoogte van Kerkebosstraat - Bieststraat zeer moeilijk en gevaarlijk om met de rolstoel over te steken owv te
hoge snelheid auto's en drempels met risico van overhellen van de rolstoel. * Rodebachlaan 46 +
aangrenzende carport: bij overmatige regenbuien kan de riolering de toeloop van het water van de rijhuizen
en de carport niet aan waardoor het water thv nr. 46 via douche steeds iedere keer een huis omhoog komt.
Wateroverlast.
Dat de sporthal en cultureel centrum in zolder blijft er is al weinig genoeg in zolder
*Dat de gebouwen in Zolder zoals de sporthal en cultureel centrum zeker niet mogen verdwijnen
Aan de verfraaiing aan Zolder centrum (het dorp). Het cultureel centrum moet in Zolder blijven, We hebben
het gebouw en betaald. Wij moeten er kunnen vergaderen en onze activiteiten moeten er kunnen plaats
vinden. Geen prestige projecten op de mijncité ten koste van Zolder centrum.
* Gemeentehuis ??? * Ophaalgebouw koolmijn * Verkeersveiligheid: nog meer snelheidscontroles en meer
blauw op straat. * Politie moet veel strenger op treden, zeker voor vreemdelinge die over de scheef gaan.
* Veiligheid
De leefbaarheid van een dorp
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Veiligheid van Dorpsplein en Molenstraat – Sluisbamd - en wijk teveel drugs handelaars. Ook voor uitbreiding
van winkels in centrum. Te veel beleid naar migranten toe.
Aan de toekomst in het centrum
Luisteren naar de inwoners van het dorp
het verkeer in Zolder centrum
Overvallen, diefstallen, drugsverkoop
En de allochtonen jongeren die op JOGEM rondlopen met pitbulls en messen. Onze Nederlandstalige kinderen
hebben ook recht om daar te voetballen en te spelen, zonder dat ze weggejaagd worden door jongeren met
messen en honden!!! Meer politie controles!!!
Aan de veiligheid aan Zolder
Een gezellig en levendiger dorp, een leuk plein en wat een mogelijkheden en terrassen, cafés.
Aan alleenstaande worden vooral benadeeld, zeker als het Belgen zijn.
Vroeger waren er ieder jaar hobby tentoonstellingen waarom nu niet meer?
* Veiligheid voor de zwakke weggebruiker * sportmogelijkheden voor kinderen
* Verkeersveiligheid rondom scholen (Molenholleke).
* Zwembad: mist nog steeds 1 sportblok en dat is nu al een jaar zo. * Veiligheid vandalisme, * Op tijd
informeren van de burgers zodat geen misverstanden ontstaan
Een herwaardering van heel Zolder centrum: overal voet en fietspaden, een serieuze uitbreiding van het
aantal parkeerplaatsen. Geen verdere afbraak van historische en cultureel belangrijke gebouwen in het
centrum. Een verdere uitbouw en opwaardering van het domherenpark bij het centrum
* Meer parking in het centrum * Veilige fiets- en voetpaden * Vrije zitting zonder afspraken * Beter
onderhoud van pleinen, stoepen, riolen *Waarom is er geen blauwe zone van de Pironlaan waar er 'n dubbele
rij parking is tgv Heldenplein
* Een verkeersstructuurplan voor Zolder centrum. * Gescheiden fiets - en voetpaden langs de Ringlaan * Een
verdere uitbouw van de sporthal in Zolder: sport is levensnoodzakelijk, maar de ruimte is beperkt. De jeugd
moet ter plekke kunnen sporten. * Wegen moeten beter onderhouden worden: nieuwe asfaltlagen, keren,
enz.. , belijning, …
* veiligheid v fietsers in het centrum. * !!!snelheidscontrole + verkeersremmers Witte Barrier + Nieuwstraat. *
Chaos op de parking gemeenteplein bij afhalen v schoolgaande kinderen => bv éénrichtingswerken op de
parking
Verkeersveiligheid voor iedereen: autobestuurder, fietser, voetganger, rolstoel - scoutergebruiker … met ieder
een veilige plaats op een goed wegdek en niet zoals nu: hobbelend over de klinkers. De aandacht voor de
verkeersveiligheidsprobleem mag niet verschuiven naar de Inakker, Bieststraat of Ringlaan! Ook daar veilige
fietspaden, verkeersremmers en snelheidscontroles
* Fietspaden (bv Dekenstraat). * Voetpaden aanleggen. * Station Zolder herwaarderen (accommodatie is er
toch, t.o.v. andere plaatsen, waar men staat te zeuren voor omroep installaties, telefooncel e.d.). *
Weekenddienst Lijn 23 =>frequentie verhogen. * Zebrapad maken tegenover ingang van rusthuis
Bloemelingen (is daar voldoende ver verwijderd van rondpunt en kruispunt Ringln-/Molenstraat)
CO uitstaat is één van de belangrijkste gesprekthema's momenteel. Daarom moeten Alle overheidsdiensten,
ook gemeentebesturen hun inwoners stimuleren om milieuvriendelijk te gaan denken. Premies en subsidies
voorzien voor zonne-energie (zonnepanelen, zonneboiler, ...)
Uitbouw van dorpskern in Zolder centrum
De tewerkstelling
Voor meer serviceflats want we moeten minst 5 jaar wachten eer we aan de beurt komen! En dat de lijnbus
over de Nieuwstraat komt.
* Aan veiligheid -> geparkeerde auto's waarin jongeren zitten te dealen. * Aan toegankelijkheid -> ook bij
particuliere winkels die gerenoveerd worden mag MOET gewezen worden bij vb BROODGALLERIJ, FLEUROSE,
PULS(wel niet nieuw) moeten mensen met een rolstoel aan de deur bediend worden, ook bij de
groentenwinkel. Dikke pluim op dit vlak voor de apothekers, banken, broekmans, bakker Gijbels, handig
handje, mommen $jammer ook dat rolstoelgebruikers geen cursus kunnen volgen in het CVO - weer een vorm
van discriminatie
Uitbouw en heraanleg van centrum
*Meer parking zorgen. *Verkeer onveilig Snelheid meer dan 30km/u. *Vallende bladeren blijven te lang liggen.
Duiven uitwerpsel blijven te lang liggen en op geparkeerde auto's
Voor bejaarden
Misschien kan er ook eens gedacht worden aan mensen wel jonge kinderen. Waar kunnen deze kinderen
naartoe in de vakanties en op vrije schooldagen? Waarom moeten wij dan naar Heusden
Zolder centrum volledig uitbouwen met parkeerplaatsen en park met banken rond kerk en oud gemeentehuis
i.p.v. appartementen
geen megalomane prestigeprojecten maar gezond / (niet teveel uitgeven) ->in vgl met inkomsten. Bestuur op
maat: *degelijke fietspaden, wegens kortom verkeersveiligheid. *leefbaar centrum: aangenaam plein met
bijhorende winkels en horeca een groen
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Dorpskern aantrekkelijk maken: terrassen, groen, water. Handel in centrum proberen te krijgen. Stoepen
verfraaien. *Plein naar Ringlaan open maken, Jochem hoort in het centrum gesitueerd te zijn, Wonen - handel
dienen in centrum te zijn
Uitbouw cultuurcentrum met uitbreiding centrum. * Dringend een kerkhof in Boekt-Zolder. Overbelast - Elk
gehucht heeft kerkhof, waarom Boekt niet ??? Er is ruimte voldoende
Het organiseren van sportkampen voor kinderen. * Naschoolse opvang. * Het creëren van een bloeiend en
aantrekkelijk handelscentrum
Maak rond het kasteel Meylandt een thema park, sportpark, bungalowpark
Stop aub met mastodont-mega-appartements blokken, we willen toch geen stad zijn. Het is zo al druk genoeg
GEEN GELD VERSPILLEN OF TEVEEL UITGEVEN (bv aan sportcentra) Geen ondoordachte beslissingen nemen
bijvoorbeeld het nieuwe sportcentrum. Past dit wel bij het kasteel Meylandt en de omliggende natuur? In
Zolder centrum vb. is weinig beweging in verhouding met het aantal inwoners. Er zijn weinig ->grote winkels
met vrije in een uitloop. Zou het niet verstandig zijn, om een grotere bevolkingsconcentratie te krijgen,
appartementsgebouwen te laten oprichten, maar dan met 4-5 verdiepingen. Het zou hier niet mogen gaan om
"kazerneblokken" -> nadelig voor veiligheid en gettovorming, maar wat beter, maar nog betaalbare,
appartementen, Misschien brengt dit meer buren.
* Van Zolder een levendig dorp maken waar men gezellig eens kan winkelen en daarna een terrasje
meepikken zodat Zolder ook aantrekkelijk wordt voor omliggende bewoners van naburige dorpen. * Als men 's
avonds door Zolder wandelt, is Zolder doods - valt niks te beleven!!!
Zorgen dat Zolder een gezellig dorp is waar ook wat te beleven valt zodat we niet moeten uitwijken naar
naburige dorpen om eens een gezellig terrasje te doen bij mooi weer en waar we naar hartelust kunnen
shoppen.
Verkeersveiligheid aan de kerk
Zolder centrum uitbouwen tot een bloeiend en aantrekkelijk centrum. Mogelijkheid voor nieuwe handelszaken
i.p.v. winkels die verdwijnen en worden vervangen door woongelegenheden. Parkeerplaatsen voorzien in
nabijheid van school. Verkeersveiligheid in het centrum, probeer er maar een "veilig" te fietsen met kinderen.
Zelfs wandelen met een buggy is bijna onmogelijk.
Centrum Zolder aangenaam inrichten met veel groen en voldoende parkeerplaatsen
Geen bouwvergunningen voor appartementen indien niet voldoende parkeerplaats - voetpad wordt gebruikt
als parkingplaats voor appartementen van centrum
* Verkeersveiligheid. *Toffe dorpsfeer aanmoedigen. *Ondersteunen plaatselijke initiatieven. * Luisterend
voor i.f.v. ALGEMEEN BELANG!!
* Verkeersveiligheid in Zolder (vb. snelheidscontroles). * Centralisatie van administratieve gebouwen en
diensten op oude mijnterreinen ter hoogte van Centrum Duurzaam Bouwen. *Authenticiteit en Eigenheid van
het dorp behouden door opwaardering van aanwezige gebouwen, musea, ea ...
Mening van kiezers, opinie van de inwoners
Speelpleinwerking. Snelheidsbeperking wordt niet nageleefd ( gevaarlijk)
*Verkeersveiligheid ->nogal gevaarlijk! * Meer parking
Meer speeltuin voor kinderen!
Meer winkels en horecazaken
*Vriendelijk zijn. * meer personeel. *Meer behulpzaam. *Niet in een hele lange rij moeten wachten. *Dit zijn
eigenlijke de belangrijkste aandacht te schenken aan de bevolking
Aan bossen, voetpaden langs de wegen (weg) meer winkels die er moeten komen
Uitbouw van een gezellig centrum
Meer handelszaken: zie vorig blad. Aantrekkelijke horeca
Iets doen aan de zwerfkatten in de wijk Sterfpiring (Anna Bijns - Hadewijch - Alice Namon - Beatrijslaan)
Meer handelszaken: zie vorig blad. Aantrekkelijke horeca
Veiligheid verkeer fietspaden
Rekeningen sturen naar de mensen niets van afweten
Voor meer winkels in ons dorp
Criminaliteit, inbraken, drugsverkoop parkingen
aan grachten die niet wordt onderhoud
Zolder centrum vrijwaren van jongeren overlast
De ongelukken te voorkomen
Afritten autostrade, gebouwen buitenschoolse opvang. Financiële voordelen voor de burgers
Criminaliteit, inbraken, drugsverkoop parkingen
Drugsprobleem op de wijk, zeker met kleine kinderen die willen buiten spelen
Naam en adres werd verwijderd omwille van de privacy
Bewegwijzering naar bedrijven. Buitenschoolse opvang bij Beekbeemden. Veiligheid fietsers Breststraat.
Veiligheid buur Beringerheide.
Veiligere fietspaden
Naam en adres werden verwijderd omwille van de privacy
Ik weet het neet
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Veilige fietspaden. Meer verkeersdrempels (inc. Laanboekstraat)
Veiligheid fietspaden, parkeermogelijkheden zonder we steeds op uurwerk moeten kijken.
Verkeersveiligheid in het dorp, ronde omgeving van kerk -> Inakker -> naar Dorpsstraat zéér gevaarlijk!
Ander gemeentehuis. Discriminatie ten opzichte van vreemdelingen. Meer groen in het centrum.
*Veiligheid voor fietsers in het Venheer. * Teveel onnodige verkeersborden.
Naam en adres werd verwijderd omwille van de privacy
*Verbetering van de verhouding tussen burgers en bestuur. Het creëren van een gevoel van gezamenlijkheid
en daarbij ook maximale inspanningen leveren en oplossingen aan te vragen voor de bewoners. *Regelmatig
onderhoud wegen. *Speelmogelijkheden voor de jeugd.
Aan de autowegen want er gebeuren de laatste tijd veel accidenten. De nieuwe gemeente moet netheid
hebben. Het meeste in Dennenweg + Schansstraat + Kruispunt (Heusden).
Naam en adres werd verwijderd omwille van de privacy
Meer openingsuren v/h gemeentehuis (langer openblijven)
Parkeergelegenheid, meer winkels
Een gezellige dorpskern met groen. Veilige verkeerssituatie, zeker voor kinderen. Lijnbussen moeten weg uit
dorpskern. Is gevaarlijk in de nabijheid van kleuter- en lagere school.
Meer openingsuren v/h gemeentehuis (langer openblijven)
* Verscheidenheid aan mensen
*Eigen volk eerst. *Fatsoenlijke fietswegen
Meer parkings. Levendiger, gezellig winkelcentrum bv. Zoals Zonhoven centrum
VERKEERSVEILIGHEID!!! VERKEERSVEILIGHEID!!! VERKEERSVEILIGHEID!!!
Meer parkeer gelegenheid, meer winkels
Meer verkeersveiligheid!!!
*OCMW rusthuis. * Geen verkoop meer van gemeente-eigendommen zoals BOVY en het
waterzuiveringsstation. *Optimalisering toerisme: bv. Circuit Zolder: met camping grote speeltuin op domein
Bovy. *Aantrekken bekende winkelketens. *Stoppen van verturking v/d winkels in Heusden.
*Veiligheid van kinderen die door het dorp fietsen om naar school te rijden. *Meer parkeergelegenheden
zorgen aan school.
Luisteren naar wat de mensen willen, aandacht voor de veiligheid van fietsers aan en rond Zolder kerk!
*!! Veilig verkeer van en naar school met de fiets. * Zolder Dorp -> Dorpstr. Geen fietspad = levensgevaarlijk,
Mommenstr. Geen fietspad = levensgevaarlijk, Molenstr. Geen fietspad = levensgevaarlijk. *Meer
vluchtheuvels. *Ik breng mijn dochters uit veiligheid met de wagen naar school -> vroeger altijd zelf met de
fiets geweest.
heropleving middenstand
Groen aanleg, Milieu, Geluidsoverlast!! Beheer gemeentefondsen (gemeentehuis) en informatie inwoners.
*Betaalbare huurwoningen. *Geen pitbulls op straat zonder lijn. *Minder overlast van allochtone jongeren op
de Jogem. * Speelplein voor kinderen aanleggen. * Liever geld aan huurwoningen geven i.p.v. een nutteloos
2e gemeentehuis.
Fietspaden Dekenstraat. Steunen in opleidingen en accommodaties van sportterreinen.
*Openingsuren
(Verkeers-) veiligheid van de kinderen rondom de schoolomgeving en dan niet alleen in de gemeenteschool!
*Samenleving. *Vernieuwen sportcomplexen en zwembad in Zolder. *Veiligheid voor voetgangers en
scholieren in dorp. *Nieuw socio-culturele leven inblazen in Zolder. *Centrum aantrekkelijk maken voor
uitbaten nieuwe winkels, horeca…
*Geen fietspaden in de Holstraat (schoolroute) onveilige straat met slechte parkeer mogelijkheid.
*OCMW rusthuis. * Geen verkoop meer van gemeente-eigendommen. *Bewijzering fiets- en wandelnetwerk.
*Instructie zwembad renoveren in bezoekers.
*Veiligheid
Knoei niet!!! Met de gemeente inkomsten.
Werkgelegenheid. Kansarmen. Woonmogelijkheden
Jongeren!
*Veilige oversteekplaatsen in de buurt van scholen en mijngebouwen. *Gemeentelijke diensten ook 's avonds
toegankelijk maken vb. avonduren.
Meer controle door politiediensten en/of stadswacht op openbaar toegankelijke pleinen/sportvelden zoals
Jochem, ...
Meer controle door politiediensten en/of stadswacht op openbaar toegankelijke pleinen/sportvelden zoals bv.
Jochem, ...
Veiligheid fietsende kinderen die naar school moeten, ik woon op de Michel Scheperslaan, durf mijn kind niet
op de fiets naar school te laten gaan, 't lijkt wel een racebaan. Heeft Zolder 2 circuits??? Suggesties:
verkeersdrempels?
Verkeersveiligheid. Groen

Behoeftenonderzoek Zolder-Centrum voorjaar ’07

30

R454
R456

R457

R459
R461
R465
R466

R470

R471
R472

R479
R481

VEILIGHEID! Aan de schoolpoort van het molenholleke. GEDAAN met parkeren aan de rand van het
Heldenplein (gevaarlijk voor de fietsers)
*Meer groen op het gemeenteplein. *Behoud van Domherenbos. *Ruimtelijke visie op dorpcentrum. *Niet
alles vol appartementen. *Laatste stuk betonbaan weg (=Dekenstraat). *ECHT woonerf (zone 30) in
dorpskern (nu te gevaarlijk, slechte signalisatie). *Veilige fietspaden Dorpstraat - Dekenstraat
(=schooltraject). *Uitbouw MUZE + integratie Domherenhof/Woutershof/Muze/sporthal (=ruimtelijke visie op
vrijetijdsaanbod: -cultuur, -sport, -erfgoed (Domberen, Woutershof) ...
Centrum uitbouwen tot een levendig centrum. Mogelijkheid voor nieuwe handelszaken i.p.v. appartementen.
Winkels verdwijnen en worden vervangen door woongelegenheden. Parking voorzien in de nabijheid van
scholen. Verkeersveiligheid in het centrum en met enkel aan de gemeenteschool. Probeer maar een "veilig" te
fietsen door het centrum. Zelfs wandelen met de buggy is onmogelijk. Je moet op bepaalde plaatsen zelfs op
straat wandelen.
Ik weet het neet
Leefborden voor elke loonklasse! (hoger inkomen, hogere belastingen) (en andersom)
*Riolering leggen waar er geen is. *Duidelijk zijn tegen de inwoners ivb de wetgeving in de toekomst voor de
mensen die geen riolering hebben en wat en eigen waterzuivering dan gaat kosten. *Wat draagt onze
gemeente daar aan bij aangezien wij ook meebetalen aan de huidige riolering.
1. Gemeentelijke fondsen spenderen als een goede huisvader lage termijn politiek voeren, niet in functie van
mandaten denken! 2. Juiste invulling van oud-gemeentehuis -CVO locatie. 3. Juiste evenwicht tussen werkwoon- ontspanning- winkel gelegenheid uitbouwen met GROEN => gezellige 'place to be". 4. Heraanleg
Dorpstraat (werk tot Dekenstraat). 5. Verkeersituatie Zolder centrum herbekijken (rond werk, 1e stuk
Dorpstraat, kruispunt Broekmans. 6. Parkeerplaatsen (dringende oplossing naar personeel gemeentehuis)
zodat bezoekers voldoende mogelijkheid hebben. 7. Werken aan de uitbouw van gezellige kleine kernen, geen
trotse, koele, projecten zonder bezieling uit de grond stampen. Besluit: Zolder centrum moet uitgebouwd
worden tot een gezellige, bezielde, groene kern met een gezonde mix van diensten,, winkels, horeca, wonen,
sport, cultuur .. Waar het aangenaam wonen wordt!
Veiligheid voor de voetganger: op weg naar school moet ik meer van het voetpad als op het voetpad lopen, ik
rijd met een tweelingbuggy en kan nergens door vooral als ik van de Bieststraat naar de Dorpstraat kom
(auto's op voetpaden, puin op voetpaden, terrassen op voetpaden). Op de bieststraat wordt dan weer
overdreven snel gereden (1 auto op 20 die zich aan de snelheid houd)
Meer verkeerscontroles! De verkeersveiligheid in Zolder laat dik ten wensen over!!!
Er moet absoluut wel meer leven komen in Zolder dorp zodat de mensen wat meer naar buiten kunnen en het
zal de middenstand ook deugd doen meer leven is meer volk!! Dus iedereen heeft er wat aan en zo komen er
ook wat nieuwe mensen naar Zolder als het gezellig is want nu is Zolder leeg, niets meer, levensloos, we
trekken naar andere dorpen voor de gezelligheid.
Ik zou graag in een groot gebouw met veel winkels hebben zoals kledingzaak - schoenenzaak - cafetaria - Mc
Donalds - parfumerie - Bijouterie enz …. Geschenkenwinkel - bloemenwinkel - in het kort van alles (galerie)
veiligheid op straat, snelrijders
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13. Vragen, suggesties, opmerkingen, kortom alles wat de Zolderaren nog kwijt wilden:
resp. opmerkingen
R006 Ophalen van plastiek, oudere mensen geraken immers moeilijk tot aan het containerpark en gooien dit nu bij
het grofvuil, vzw alternatief zeker uitbreiden!!
R008 Zolder centrum moet meer uitstraling krijgen op alle gebieden
R013 Speelpleintjes in de dichte wijken. Opvang van jongeren (fuifclub)
R016 *Waarom geen eenrichtingsverkeer in Dorpstraat. *Kruispunt aan kerk: dorp-inakker-pironln. *Kruising
Dorpstraat - Molenstraat. *Domherenstraat-Schobbenberg-Nieuwstraat; zouden de begeleiders van bewoners in
domheren, weyerke niet beter de verkeersregels beter volgen: kom maar eens uittesten dit is ook van
toepassing in de zijstraten van Schobbenberg
R021 Andere voorzieningen vinden om het "sluikstorten" aan de gelegenheidsvuilbakjes te vermijden en deze niet
plaatsen voor de ingang van een huis of appartementsgebouw
R024 Huurwoningen voor alleenstaande betaalbaar
R025 *Waarom schuttershof geen parkeerverbod? Is een gevaarlijke situatie aan drukkerij. Horecazaken aantrekken.
*Waarom lijnbussen door smalle straat i.p.v. via de Ringlaan?
R026 Volgens ons niet echt dringend nodig zijn. Ik vind het erg dat onze vergunninghouders moeten oefenen in
Molenheide, spendeer eens wat meer geld aan onze zwemclub: alvast Bedankt
R029 Als inwoner van de Nieuwstraat vraag ik dat er zo vlug mogelijk iets verandert in de bochten. Die paaltjes en
biggeruggetjes maken het alleen maar gevaarlijker (zie de verschillende ongevallen). hier moet een betere en
veiliger oplossing mogelijk zijn !
R030 Op Sluisbamd is de verkeer te snel
R031 *Ik zou de wijkagent meer willen zien. *Meer controles op de veiligheid en vooral diefstal. *Meer terrassen
R032 Minder sluikstorten. Meer verlichting aan de carporten voor gehandicapten op de wijk. Kerkkebosstraat Rodenbachlaan
R041 Beperkt parkeren (parkeerschijf) in een centrum zoals zolder is overdreven volgens mij. Zolder-Centrum leeft
niet op sociaal en economisch vlak. Het Cultuurcentrum, het gemeentehuis en Bloemelingen zijn grote
pluspunten maar niet genoeg om leven in het centrum te brengen.
R045 **Het C.C.. moet blijven maar het is en moet degelijk onderhouden worden. Het ophaalgebouw op de mijnsite
is:1e ongeschikt, 2e niet te betalen. ** mini rondpunt aan de kerk.
R046
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R083
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Zolder-Centrum is dood, wordt tijd voor meer leven in het centrum.
Het centrum van Heusden is een paradijs. Het centrum van Zolder is een achterbuurt. Het onkruid op het plein
het bergske staat soms 1 meter hoog.
Zwerfvuil en de wijk (sociale woningen)
Meer controle + verbalisering bouwen de zone 30 op vuilheid. Controle van een scholing. Drugsdealen - op
parking jongeren. Onderhoud riolen in de bochten- Nieuwstraat Witte Barrier.
De jongensschool?, het kuipje? Het gemeentehuis?: schandalig? Welk gemeentebestuur? Groetjes
Laat a.u.b. het cultuur centrum in zolder centrum
1.Het kruispunt aan Zolder kerk veiliger maken. Er zijn veel automobilisten die niet weten of ze moeten stoppen
of mogen doorrijden. 2.Het paaltje in de Stukkenstraat heel dikwijls gevraagd maar niets aan gedaan. Zolder is
een saai dorp
*Ben benieuwd wat er met ons gesorteerde / gerecycleerde afval gebeurd nadat we het hebben afgegeven op
recyclagepark. Suggestie: deel van de verlichting doven 's nachts (volg Ham) geeft enige kosten maar op
termijn besparend! En goed voor milieu.
Voetpad in de Dorpstraat tussen Schobbenberg en Molenstraat dringend te vernieuwen. Vooral voor rolstoel
gebruikers.
In zolder zijn er zo veel wandelingen in het bos <natuur> die vragen wel voor meer onderhoud? Wandelen in
de bossen is onmogelijk de wandelpaden zijn onmogelijk bereikbaar. Vraag onderhoud???
Dekenstraat -> 1 richtingsverkeer maken, 1 deel v/d weg gebruiken voor parking nu parkeren auto's
(tekening), parkings maken en parkeren op volgende manier (tekening)
*Dit is een geweldig initiatief! Samen kunnen er misschien wel leuke dingen ontstaan en alles wat het leven
aangenamer kan maken, moet gebeuren! Ik ben er vast van overtuigd dat er met dit gemeentebestuur "iets"
van te maken valt! Succes!!!
Grond en woningen veel te duur!!! Een nieuw gemeentehuis van hoeveel miljoen??? Maar voor gewone
noodzakelijke voorzieningen…. Geen geld!!!
Wat gaat er met het oude gemeentehuis gebeuren?
En veiliger maken voor de echte mensen van Zolder en vooral voor de kinderen!!! Zolang er geen fatsoenlijke
voet- en of fietspaden komen en de snelheidsduivels hun gang mogen gaan in de Molenstraat weiger ik nog om
te voet te gaan, steeds met de auto (slecht voor het milieu)+ dan ook nog alle criminelen in de straat.
Men belet de uitbouw van investeerders nieuwe en oude, een dode dorpskern, zo lang ik weet geen
samenhang, het pittoreske is verdwenen door mensen die van buitenaf geldgewin zagen,
Kan er geen speelpark gemaakt worden v/h plein t.o.v. bakker loper op de Inakker?
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P.M.B. zakken inbrengen zodat mensen zonder vervoer ook kunnen sorteren. Dit is in veel gemeentes al van
toepassing!
Voor en na de schooluren, bij begrafenissen en missen is er geen parkeerplaats genoeg voor school is dat 4x
per dag. Graag bewonerskaart om te parkeren zoals in Heusden. Er is geen parking bij kermis markt en andere
evenementen op het heldenplein en dat met zovele appartementen in de dorpskern
Laat het C.C. staan waar het staat, wij hebben al genoeg aan een spookgemeentehuis.
"Afremmers" of rechte banen geven meer aanleiding tot file... en ongevallen, verhoogd risico op ongevallen
door: zijwegen voorrang te geven op de banen.
Meer snelheidscontroles in de zones 50 en 30
We missen de levendigheid zoals op de Koolmijnlaan!!! Iets aan te doen?
Er is weinig te beleven in Zolder, saai! Meer bepaald voor jongeren wat ouderen die hen nog jong voelen (bv
nauwelijks cafés en die er zijn,zijn dan grotendeels gericht op een wat ouderen vooral conservatief publiek).
Organiseer wat meer "hippere" evenement
De nieuwbouw en de renovatie moet constructief zijn zodat klein handel volgens behoefte kan aangepast
worden (grotere en kleinere ruimtes)
Dat de Sluisbamd veel veiliger moet gemaakt worden, tegen het hard rijden. Rotonde meer moet verlicht
worden. Is 's avonds veel te donker.
Meer controles op de drugverslaafden en drugdealers vooral aan Jogem en langs de Ringlaan aan de school
vooral vormingsonderwijs. De allochtonen (turken en Marokkanen) moeten leren hun plichten kennen en
anders vertrekken ze terug naar hun thuisland. Laat de burgemeester eens een maand op de cite's wonen
tussen de allochtonen. Ze zal er anders tegen aan kijken.
Jaarlijks Dorpsfeest zoals er in Wallonië gefeest wordt, in dit geval een voorbeeld voor Vlaanderen:
vlooienmarkt- fanfare- terrassen- kinderanimatie- eet- en drankstalletjes
Er is al 20 jaar niets gedaan aan Zolder centrum (alleen als het gesubsidieerd is)!!!! De rest is privé-initiatief!!!!
Weinig visie of initiatief v gemeentebestuur (verdwijnen van pleintje waar vroeger jongensschool was; in ruil
voor winstbejag van gemeente). Gevaarlijke parkeersituatie aan "de broodgalerij", ben al bijna 2x als fietser
omvergereden door vertrekkende auto's!!!! Voetpad aan "brouwershuis" is veel te smal!!!
Mijn zoon en een paar vrienden zijn al een paar keer op de gemeente geweest voor inlichtingen voor een
skatepark
Ge moet eens gaan wandelen met een kinderwagen in het dorp
*Winkels voor dagelijkse behoeften nu voldoende. *1 winkelcentrum (Koolmijnlaan) per gemeente lijkt mij
voldoende. *niet meer winkels in Zolder. *Meer winkels ->meer auto's ->meer onveiligheid ->meer drukte.
*Rustige omgeving is ook belangrijk voor de levenskwaliteit. *Het leven is meer dan winkelen alleen.
Vergelijk even de uitbreiding van het centrum met die van de buurgemeenten bv. Houthalen - Zonhoven. Ga
eens kijken AUB en zie het verschil. Winkels ongeveer x10 parkeerpl. X15
*Gevaarlijke verkeerssituatie rond de kerk en scholen! *Wegwijzers naar centrum Zolder aan Inakker,
Boekteheide. *Gelieve de auto's te verbieden hun motors te laten draaien om de kinderen af te halen! (school)
Parking winkels enkel voor klanten en dit ook op zondag.
Centrum is niet leefbaar (zie naar andere gemeenten, er is een echt centrum, hier niet
1. Wanneer komen er verkeersdrempels op de Schobbenberg? Een tijdje terug kregen we er een brief over,
maar we zien of horen er niets meer ervan. Drempels zullen efficiënter zijn dan een wegversmalling dan
kunnen de wegpiraten nog met hoge snelheden rijden! 2. Elektriciteitsdraden de grond in!!!
REKENING HOUDEN MET PARKEERRUIMTE als het oude gemeentehuis weg moet, zeker niet terug vol bouwen
(ruimte is nuttig om te parkeren, zeker bij evenementen of dergelijke)
Bij een invalidenparkeerkaart moet je dan in 't dorp nog de blauwe parkeerkaart leggen??? Veel mensen missen
ook de gewone buitengeldkart. We moeten nu naar de Cité rijden om er nog één te vinden
1.Mogelijkheid om op de openbare plaats vb. C.Centrum op internet te surfen of iets op te zoeken, of E-mails te
kunnen sturen. 2.Is het mogelijk om eer gesorteerd afval op te halen. Zoals vb. Plastiek en blik, niet iedereen
beschikt over een wagen. Zeker bejaarden niet, dus alles in grijze zak is voor hen enige oplossing.
*Zou het mogelijk zijn om in het vervolg bij werken de aangelanden te verwittigen wat meer van plan is en niet
deze werken in het geniep te doen en de mensen voor een voldongen feit te zetten. (zie fietspad) >"onveiligheidsgevoel". *Een bejaardentehuis 1. voor allochtonen, 2. voor minder begoeden.
Aanbod winkels uitbreiden (kledingwinkels, schoenwinkels, winkels als blokker, kruidvat, …)
Veel BLABLA, maar er is geen BOEM BOEM
(Naam verwijderd: privacy) Vluchtheuvel in Barrierstraatje. Het is nu een raceweg. Buren (nr.6) hebben
hierdoor géén poort meer! (Nieuw huis + omheining). (Naam verwijderd: privacy) Ik zou ook graag iets
organiseren rond de kerk in Zolder, Wie kan ik hier over aanspreken (Tel. verwijderd: privacy)
Meer onderhoud langs de wegen (Naam en adres verwijderd: privacy)
Graag wat meer horeca (eetzaken, cafés, eetcafés misschien)
Meer parking aan de winkels zelf. Parkeerschijf oké maar ook op zondag als winkels open zijn.
Veiligheid school ->kerk
Parken onderhouden en niet dan alle handen laten bevuilen.
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Zolder centrum leeft niet meer. Waar is de tijd van de vuurfeesten. De tijd van de wijken die spel zonder
grenzen … La belle epoque, c'est passé. (Naam en adres verwijderd: privacy)
Gesloten vuilbakken in 't centrum wordt veer gestort & volgegooid. Zou veel beter zijn.
Veiligheid Inakker Dorpstraat ->levensgevaarlijk !!!!
Dat er meer gedaan word voor de handelaard die er zijn voor we aan nieuwe winkels denken. *Veiligheid,
snelheid hard, als je van de bakker komt rijden ze je bijna van straat. Te snel verkeer 30/u = 90/u
VEILIGHEID KERK WIE VOORRANG MEER DUIDELIJKHEID SNELHEID?
Laat Boekt een rustig dorp blijven! Geen appartementsblokken of winkelcentrum! Gelukkig komt de sporthal er
al niet.
Ander Bestuur Andere Burgemeester
Meer aandacht voor eengezinswoning i.p.v. appartement
Problemen van koeling in het nieuwe gemeentehuis oplossen door vijver tussen gemeentehuis, Molenstraat.
Deze beklemtoont de eenheid tussen de beiden gebouwen en verstrekt voldoende koelwater (zie K.B.C. Leuven
eveneens een "glazen" gebouwen). Rondom plantsoen en ontspanningsruimte (tegenover rusthuis!!)
Mijn kapsalon is gevestigd op de Sluisband; daar ik veel klanten krijg van de Bloemelingen (en deze soms met
de rolstoel ga halen of ze wandelen alleen!), zou ik willen vragen of er geen trottoir kan aangelegd worden. Is 't
mogelijk deze verlengen v.a.d. Bloemelingen tot aan de beek? Hier klagen veel mensen over die veel wandelen
langs de Sluisband, want ze rijden je gewoon van 't fietspad af als je niet oplet! P.S. Voor de rest is Zolder Oké!
Wij wonen hier heel graag. Een dikke duim voor alles wat er al is; winkels, gemeentediensten, sport,
ontspanning, cultuur!!!
*Kerk is prachtig gerestaureerd. Proficiat. *Glazen paleis past niet in de ruimtelijke ordening afbreken? Dit is
een doorn in het oog van vele Zolderarem! *Gemeentehuis -> Mijn gebied -> Gebouwen renoveren.
*Waarom 3 middelbare scholen in Heusden en geen enkele in Zolder??? *Cultuurcentrum is totaal overbodig!
En kost veel, te veel geld. De gewone man komt er haast nooit. *Bankcontact automaat???
Het "nieuwe" gemeentehuis -> moest dit zijn??!! Zovéél geld!!!
Zolder centrum is een spookstad geworden met wat banken en een rusthuis met daarbij horende
begrafenisondernemers. Wanneer wordt er iets gedaan aan de Jeugd zich thuis voelt. Plaatsen waar de Jeugd
kan leven zoals een skatepark, jeugdhuizen, speeltuin met terras, sportcomplex ipv een grote parking waar 's
nachts('s avonds) de vreemdelingen de nacht in handen nemen en hun drugsmarkt openen (waar is de
politie???)
Veilig en afgebakende fietspaden, meer controle op onveilig parken + verkeerstoezicht op piekuren
(parkeerkaart wordt wel beboet, op fietspad staan niet!!). Afgebakende hondenweide met poepzakjes, zodat
fit-o-meter, wandelwegen niet bevuild worden + beter onderhoud van bestaande voorzieningen. Controles op
milieu: sluikstorten ,bvb Controle op + aanpakken (jeugd-) bendes drugs (Heldenplein, parking fanfare,
Jogem), vandalisme end. Fatsoenlijke bushaltes. Op- en afritten fietspaden: veel te hoog ->gevaar voor
valpartijen..
*Aan de handelszaken tov de kerk, moeten voetgangers in een gevaarlijke bocht op straat omdat het voetpad
wordt ingenomen door terras op parking! *Idem hoek voetpad - Inakker -> al jaren nadar op het voetpad ->
moet kunnen??? *Graag controle -> bij mooi weer -> samentroepen van luidruchtige jongeren t.h.v. bushalte
(kerk) en kerkplein (zowel overdag als zeker 's nachts!!)
!KBC werd vooraf doorgegeven waar liefst rekening mee zou gehouden bij de nieuwbouw ->de deur is véél te
zwaar ->automaat te hoog. !Alle gemeenten konden je "charter" instappen om de gemeente aan te passen
waarom deed Zolder dit niet? *Heusden-Zolder heeft zoveel mensen in een rolstoel ADOICARUS/SERVICEFLATS/WEYERKE. Zij betalen ook belastingen. Wanneer wordt het "VANZELFSPREKEND"
dat deze mensen er ook zijn en willen genieten van HUN centrum zonder dat er gevaarlijke toestanden aan te
pas komen.
Laambroekstraat zeer gevaarlijk, weinig controle spitsuur en 's nachts.
Wordt veel te hard gereden in onze buurt. Vooral de Laambroekstraat! Veel te weinig controle vooral in de
spitsuren.
1. Waarom moet een gebouw "het cultuurcentrum" weg uit Zolder centrum? Het gebouw moet in Zolder
centrum blijven. Het is voor de verenigingen neem ons niets af wat van ons is en goed is. 2. Rond het
gemeentehuis ziet het er slordig uit! In andere deelgemeenten, ziet het er ordelijker uit! Daar worden de
gemeentewerkers meet ingezet.
*Zo snel mogelijk verandering in de bochten van Nieuwstraat-Witte Barrier: deze situatie is veel gevaarlijker
dan vroeger, zowel voor auto's' als voor fietsers en voetgangers. * Het bos rond Domherenkasteel terug een
mooi bos maken. * Enkele zitbanken naast fietsroute mijn ->kanaal. *Iets doen tegen buurlawaai op warme
avonden.
Zolder centrum heeft geen Mistercash/bankcontact. Dat zou wel handig zijn.
Zolder was mooi, nu niet meer! Heimwee naar het oude Zolder!
Hoe komt het dat naburige dorpen wel éénrichtingsverkeer kan rond de kerktoren en in Zolder centrum niet?
Daar zijn dan nog veel meer winkels en is er leven in 't centrum en dat missen wij toch!
Skatepark voor de kinderen
Waarom geen verkeersremmers bv. Schobbenberg, er zijn veel die denken dat deze weg een snelweg is, er
word nooit controle gedaan door de politie, en dat is veel meer nodig.
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Waarom kan huishuur niet afgetrokken worden van belastingen. Is net zo duur als lening voor woning?? Alleen
staande worden benadeeld -> gemeente belastingen!!!
Woon graag in Zolder, is regelmatig iets te doen en is nog veel groen op kleine afstand (Bovy, hengelhoef)
molenheide)
Appartementen Inakker/Dorpsstraat: hebben ij de bedeling van draagtassen er geen gekregen. Waarom?
Er moet dringend werk gemaakt worden van de oprichting van een dorpsraad. Bovendien is een buurthuis in
een centrum als Zolder onontbeerlijk!!! Meer onderhoudswerken aan de verkeersinfracstructuur zijn een
noodzaak.
*Ingang van de kerk waar men niet in of uit kunt zonder in de uitwerpselen v.d. duiven te trappen. *Het heeft
geen zin bomen te planten wanneer het niet tijdig opgeruimd word o.a. bladeren niet opruimen en maar laten
liggen. *Waarom rijdt de lijnbus door het dorp (soms wild) terwijl de hoofdweg langs de Molenstraat is.
De toegangspoorten tot Zolder centrum zijn verschrikkelijk onveilig (onzichtbaarheid, te grote asverspringing,
slechte kwaliteit van de klinkers, …) Het uitzicht van Zolder centrum wordt volledig ontsierd door talloze
vervallen gebouwen en braakliggende terreinen.
Mijn buurtbewoners en ikzelf vragen al meer dan één jaar om in de Mommestraat iets te doen aan de
snelheidsduivels. Maar er wordt niet geluisterd. Er komen veel kinderen en fietsers langs die straat. Er mag al
70km gereden worden en ze vliegen soms voorbij men huis.
Suggestie: ook een klein speeltuintje op het pleintje bij bakker "Roger" -> kinderen die niet op een nieuwe
verkaveling wonen hebben ook recht op een pleintje om te spelen. Opm.: Het stoort mij dat er dagelijks
politiebegeleiding is aan de Ringlaan (Beekbeemden) en niet op het gemeenteplein (basisschool 't
Molenholleke). Dit zijn toch ook kinderen van onze gemeente?!
Aan de winkeliers: toegankelijkheid voor iedereen ->zie nu bij verkeersveiligheid! In de winkel en horeca (niet
aan) dank je. Opm: Worden de resultaten, in samenvatting ook verdeeld in de brievenbussen of via maandag
magazine?
*Meer winkels. *Muze mag niet weg. *Sporthal moet blijven.
*Gemeentebelastingen zijn te hoor. *Containerpark moet gratis blijven. *1 centrale sporthal = ok maar
inspraak sportverenigingen nodig. Hoe wordt dit aangepakt?
Om de verkeersveiligheid te verbeteren: de Dekenstraat is zeer gevaarlijk voor fietsers: er is geen fietspad en
toch een redelijk grote baan. Er komen ook veel kinderen (met de fiets) langs voor naar de sporthal te gaan,
naar school te fietsen. Dit is daar gevaarlijk. Ook aan het kruispunt aan de kerk is het gevaarlijk voor zwakkere
weggebruikers door de onduidelijke manier om over te steken.
Soms Hinder en last van avond fuiven gevaarlijk (veel) loskomende klinkers) honden poep in het dorp. Waarom
zwaar verkeer door het dorp gevaarlijk punt aan de kerkt mogelijk (rond punt)
Hoe kan een centrum met zoveel jonge inwoners nog het uitzicht hebben van 50 jaar geleden? Zoal het nog 10
jaar zo liggen de mensen kunnen komen kijken "hoe leefde we vroeger"?
Waarom alles in Heusden centrum. Elke straat is gedaan OK. In zolder is de Dorpsstraat 50 jaar oud.
Eenrichtingsverkeer in centrum en dan winkels uitbouwen. Neem een voorbeeld aan Houthalen centrum 50%
van Zolder winkelen in Houthalen, gezellige terrassen enz.
Hoe komt het toch indien iemand verkozen is, hij/zij snel naast zijn/haar schoenen gaat lopen.
Centrum is onderbevolkt! BPA aanpassen parkeerprobleem aanpassen naar handel
Burgemeester, neem een voorbeeld van Houthalen centrum - Waarom geen beweging in Zolder centrum, 50%
van de bevolking zit in Houthalen. Zolder centrum het lelijkste centrum in Limburg. Alhoewel er toch gelden
worden voorzien waren voor Zolder centrum. 't Is er prachtig.
Als Sonja bereid is om via een politieke afrekening de sporthal van Boekt te schrappen…, dat ze dan ook maar
een mogelijkheid zoekt om de geplande appartementen tegen te houden rond het kerkplein van Boekt.
Gemeentehuis past niet volgens bouwstijl bij de kerk. Ik kan ook niet begrijpen dat het huidige gemeentehuis,
dat nu ongeveer 40 jaar is, versleten is. Moesten alle huizen v. 40 jaar en ouder verdwijnen in Zolder centrum
wegens versleten, dan zou dit nogal een ravage geven. En het nieuwe? hoe lang gaat zo iets mee? Waarom
geen traditionele baksteen?
Meer snelheidscontrole in 't centrum, zodat de hardrijders beboet worden en dat het veiliger wordt voor
iedereen. Vooral bejaarden en kinderen. *Lichten aan Bloemelingen. *Holstraat kapel veiliger maken! Of
flitspaal! *Duidelijke verkeersregels aan de kerk!! *Je moet er maar eens oversteken met buggy - rolstoel!!!
*Duidelijke verkeersregel a/d kerk moeilijk voor rolstoel of kinderenwagen. *Meer flitspalen in 't centrum zodat
de HARD rijders beboet worden -vooral aan de Aldi (Inakker) en scholen + sporthal. Zodat het veiliger wordt
voor iedereen. *Lichten aan Bloemelingen! *Flitspaal aan de kapel in de Holstraat.
Graag blikvangers langs wegen, stratenplan bij inkom van de gemeente voor de ambachtelijke zones:
handwijzer met naam van de bedrijven.
*Veiligheid moet vergroten. *Parkeergelegenheid aan de scholen in het centrum. *Drugpreventie, strenger
optreden. *Aandacht voor al de bewoners van Zolder centrum en niet enkel voor bepaalde groepen! *Ondanks
beloften is er nog steeds geen verharding aangebracht op de weg tussen. "Het Brugske" en Schuttershof. Dit
zou alvast een veilige oplossing zijn om de kinderen naar de kleuterschool te brengen. *Sporthal Boekt: eerste
steenlegging is gebeurd. Nu gaan ze alles afblazen om op het domein van Meylandt nieuwe plannen te maken.
Mooi Natuurdomein wordt zo weer ingenomen door een bouwproject. Veiligheid kinderen ?? => Meylandtlaan!
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*Veiligheid op straat. *Nieuwe route van de lijnbus. *Herwaardering van de fietsers ie een oplossing voor
bijkomend parkeer probleem. *Weren van zwaar verkeer in de hoofdstraten!!!
*Geen ontbossing + bv. Nieuwe woningen! *Geen industriële, administratieve of andere betonnen, stenen of
glazen gebouwen meer in de nabijheid van het centrum of monumenten. *1groot sportcomplex thv "de Veen"
Gezellig dorp creëren, opsmuk van centrum, alle modaliteiten uitbouwen
Misschien meer snelheidscontroles in Zolder centrum!
vb. Op "mijn"plaats uitbouwen van een pretpark
CULTURELE ACTIVITEITEN VOOR GROOT EN KLEIN. In de Bieststraat rijden zo heel hard en zijn veel kinderen
die in de Bietstraat wonen. Turkse beenhouwerij zo ik in Zolder centrum willen Turkse voedingswinkel zou ik
heel graat willen zeeman, kruidvat, kledingwinkels. 't is zo moeilijk en altijd naar Hasselt te rijden.
Fitnesscentrum alleen voor vrouwen, en niet door elkaar!!!
Ik wil graag dat ze bomen komen en voetpaden komen in de Kerkenboshof, 3550 Zolder. Woonwijk naar geen
bomen. Graag meer aandacht besteden aan nieuwe woonwijken.
Gemeentehuis is zo mooie gebouwd. Waarom dan geen (universiteit) in Zolder bouwen, en nog meer leven en
beweging brengen. Het zal Zolder zeer belangrijk maken als er een Universiteit komt.
Onze kinderen doen keurturnen bij Fit en Jong. Onze vraag is als er geen paar uren per week kan vrijgemaakt
worden in sporthal van Berkenbos
Dat de burgemeester zich bezig houdt met de gemeente ipv met haar ambities
ivm vraag 3 speeltuinen. In Nederland hebben de meeste wijken een klein speeltuintje. Het is niet veel maar de
kinderen kunnen er toch terecht. Er zijn op de wijken groene pleintjes, waarom kunnen ze dat hier niet. Al is
het maar een klimrek met een schuifaf.
Een ander burgemeester, dat zou pas oké zijn en een pluspunt voor de gemeente.
Nooit gedacht dat Zolder zo een dure gemeente was, kadastrale inkomens liggen hoog en tevens is het
gemeentebestuur door kapitaalkrachtigen blijkbaar te bespelen ivm appartementgebouwen in de verkavelingen
en langs laagbouw en dit ten koste van privé in tuinen bij buren alsook groenzones die verloren gaan.
*Meer tijd - aandacht besteden van groen werken + snelheidscontrole tijdens de spituren. *Rioolroosters zijn
vol met vuil. Controle moet maandelijks 1x gebeuren a.u.b.
Van sluisband een verkeersveilige weg maken.
Men verlichting op plaatsen waar men kan lopen (sportveld)
Men verlichting op plaatsen waar men kan lopen (sportveld)
Te weinig politietoezicht aan ALLE scholen
OPMERKING: in Zolder rijd men véél te hard! Na school is het oppassen geblazen. In het dorp, regelrechte
ramp! SUGGESTIES: Zoor voor iemand die kinderen VEILIG kan helpen oversteken + meer snelheidscontroles!
Waarom er geen politie staat bij het Molenholleke als de school begint en eindigt?
*Instructie zwembad verfraaien met fatsoenlijke wachtruimte voor ouders. *Verkoop Bovy & waterzuivering
was spijtige zaak. *Toerisme Mijnverleden - mijnmuseum - dagarrangementen. *Indijken van verturking i/d
woonwijken & gemeentebesturen
Richting Dorpsstraat naar drukkerij Puls. Levensgevaarlijke voor fietsers vooral kinderen moet er eerst "iets"
gebeuren voor er wat gedaan wordt?
Belastingen heffen op honden. Veel overlast van hondengeblaf.
Meer controle in het centrum tegen de avond. Meisjes kunnen niet meer veilig door het centrum fietsen.
Ik wil niks kwijt hebben in onze Zolder ->belangrijk punt ->ik zie dat er veel verkeersnelheid niet opgelet
wordt, bv. Waar 30km staat wordt hard gereden -> meer controles! + reclame borden plaatsen van "SPELENDE
KINDEREN" enz. Met Groetjes -> ik hoop dat alles in orde komt voor ons en iedereen.
Succes met de verwerking en met eventuele nieuwe realisaties
Wie heeft zijn akkoord gegeven voor het bouwen van het nieuwe gemeentehuis? Pas niet in de omgeving,
eenrichtingsverkeer in dorp voor betere en veilige dorpcentrum. Controles uitoefenen bij ophalen kinderen na
school ->fout parkeren verbaliseren.
Verkeer in het centrum, zo instellen dat kinderen veilig met fiets of te voet van school naar huis en omgekeerd
kunnen. Vb. voetgangers en fietsers gaan langs geparkeerde auto's door in het centrum is er geen fietsvoetpad voorzien (niet veilig).
*OCMW rusthuis. *Geen verkoop meer van gemeente- eigendommen. *Bewegwijzering fiets- en
wandelnetwerk. *Instructie zwembad renoveren in bezoekers.
Indien het nog niet geplant is in de toekomst, bredere ingang en meer parkeerplaats in wijkschooltje
Molenholleke.
Een "mistercash/bancontact" in Zolder centrum zou handig zijn.
Maak van het Heldenplein iets moois zonder te veel lelijke moderne gebouwen (zoals het glazen gemeentehuis)
zodat zolder een volwaardig centrum heeft.
Een kleine rotonde aan de kerk zou veel veiliger zijn.
Ik wandel dus iedere dag met mijn hond langs de Michel Scheperslaan. Ik erger mij dood aan de troep waar ik
overheen moet stappen. Ik ruim de stront van mijn hond mee naar huis anders krijg ik een boete. Geldt dit niet
voor de viezeriken die alles vanuit de auto uit de raam gooien?
Wij vinden het niet veilig als de school kinderen uit de school komt en er is veel te weinig parking gelegenheid.
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Het nieuwe gemeentehuis is een gedrocht en past niet in de bestaande uitstraling van de gemeente.
*Veiligheid vergroten, parkeergelegenheden aan school. *Drugpreventie: strenger optreden. *Aandacht voor
alle bewoners van Zolder en niet enkel bepaalde groepen! *Ondanks beloften is er nog steeds geen verharding
aangebracht, op de weg tussen het Brugske en Schuttershof -> is een veilige oplossing om de kinderen naar
school te brengen. *De bevolking op de hoogte brengen en wet niet voor voldongen feiten plaatsen.
*Riolering wordt al 18 jaar beloofd. *Grachten en grachtbuizen op een degelijke manier zuiver maken (wij
betalen daarvoor). *Signalisatie en borden plaatsen voor het verbieden voor gemotoriseerde voertuigen (4x4,
crossmotoren, quads) in bosrijke of natuurgebieden groenzones, bos en landwegen kan niet zo moeilijk zijn.
De kerk is mooi gerestaureerd, betekent een meerwaarde voor het uitzicht en uitstraling van Zolder centrum.
Het nieuwe gemeentehuis daarentegen is een doorn in het oog van velen, en past totaal niet in het beeld.
Jammer dat hier zoveel centen aan verspild zijn.
*Meer snelheidscontroles. *Begeleiding aan de kleuterschool en lagere school om de kinderen over te helpen
steken. Doe AUB wat aan de verkeersveiligheid in Zolder!
Het dorpsplein is aan een facelift toe!!!
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Vertaling van de resultaten in een SWOT-analyse.

Sterkten

Zwakten (huidige toestand)

(Huidige toestand)
Positieve elementen van Zolder:
bewaken en ondersteunen!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene sfeer
Onderlinge contacten
Wordt ervaren als relatief veilig.
Kwalitatief woningbestand
Gemeentelijke dienstverlening
Kwaliteit van openbare wegen
Kwaliteit van groen voorzieningen
Openbare verlichting
Kwaliteit van milieu en gezondheid
Bereikbaarheid met openbaar vervoer
Uitgebreid verenigingsleven
Kwaliteit van het onderwijs
Kwaliteit van buitenschoolse opvang
Aanwezigheid en verscheidenheid van de
jeugdwerkingen
Aanwezigheid Cultuurcentrum (infrastructuur)
Aanbod culturele activiteiten en massa
activiteiten
Aanwezigheid sportaccommodaties (sporthal,
zwembad, fitness, fit-o-meter, …)
Voldoende aanbod sportmogelijkheden
Uitgebreid aanbod medische diensten
(ziekenkassen, apotheken, dokters, tandartsen,
kinesisten, …)
Aanwezigheid bejaardenhuis
Aanwezigheid overheidsdiensten
(gemeentehuis, post , CVO, ….)
Aanwezigheidwinkels dagdagelijkse
bevoorrading (voeding, bakker, beenhouwer,
kranten, bank(automaten)…..)

Negatieve elementen van Zolder:
om te buigen naar neutraliteit of sterkten!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kansen

Bedreigingen (mogelijke evoluties)

(mogelijke evoluties)
Positieve ontwikkelingen die zich voordoen:
Voorzien, inschakelen en versterken!

•
•
•
•
•
•

Groeipotentieel is er, zowel ruimtelijk als
economisch (koopkracht).
Honkvastheid bewoners.
De sterke handelaarsvereniging die het
voortouw neemt en ook financieel mee
investeert.
De bereidheid van de bewoners om hun
mening te uiten (zoals deze bevraging) duid op
betrokkenheid.
Bereidheid van de bewoners om mee te
participeren in de verder ontwikkelingen.
Dit behoeftenonderzoek is klaar voor de
definitieve opmaak van de nieuwe
beleidsplannen.
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Gevoel van verkeersonveiligheid
Parkeerproblematiek
Gevoel van te weinig aandacht van de
gemeente
Betaalbaarheid van onroerend goed
Het winkelaanbod en horeca-arsenaal
Vooral shoppingwinkels ontbreken.
De uitstraling van het winkel- en horecaaanbod
Uitstraling van de individuele winkels en
horecazaken
Lidmaatschap verenigingsleven.
Vergrijzing actieve verenigingsleden
Besef van medeverantwoordelijkheid
Calimero-gevoel van de Zolderaars
Unieke kwaliteiten van Zolder worden niet
gezien.
Ontbreken van enige fierheid op eigen dorp.
Ontbreken marketingplan

Negatieve ontwikkelingen die zich voordoen:
Voorzien en ombuigen tot sterkten!

•
•
•
•
•
•
•

Algemene sfeer (negativisme)
Onderlinge contacten (afzwakken
verenigingsleven)
Stijging onveiligheidsgevoelens
Onbekendheid verenigingsleven en
jeugdwerkingen
Eventuele verhuis CC, sporthal, zwembad
Doorgedreven centralisatie en herlokalisaties
van de zorgvoorzieningen om economische
redenen. (post, bibliotheek, …)
Economische haalbaarheid winkels en horeca
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Te vergelijking de SWOT-analyse zoals opgemaakt door de handelaars tijdens
hun “denkdag” van 5 november 2006.
Gebruikte Invalhoeken:
• People (mens): sociale en culturele voorzieningen / verenigingsleven /activiteiten.
• Planet (milieu): Wonen / ruimtelijke omgeving (verkeer/ mobiliteit, veiligheid, milieu en natuur)
• Profit (economie): Tewerkstelling, handelszaken en ander ondernemerschap

Sterkten (Huidige toestand)
Positieve elementen van Zolder: bewaken en
ondersteunen
• Kerk &kerkplein
• Ruimtelijke structuur (basis is er!)
 mooi verdeeld
• Bereikbaarheid (E314 & N72 etc.)
• Jonge bevolking komt eraan!
• Blauwe zone
• Koopkracht in Zolder
• Geen concentratiewijken
• Beweging in Zolder door aanwezigheid van
• Nieuw administratief Centrum
gemeentehuis
• Bloemelingen
• Scholen
• MUZE CC
• Sporthal
• Zwembad
• Gym’s
• Vaste waarden (handelaars)
WENS: Mooi gezellig centrum waar alle veel
dagdagelijkse voorzieningen binnen loopafstand zijn
Kansen (mogelijke evoluties)
Positieve ontwikkelingen die zich voordoen:
Voorzien, inschakelen en versterken
• VHZ Æ WIL | Zolder op kaart zetten
| Zoeken naar eenheid
| Visie!
• Jeugd wil blijven (HONKVAST)
• Kans tot
| Sfeercreatie conform de unieke
eigenheid
| verdere ontwikkeling
• Herinvulling
- Oud gemeentehuis
 Groen voorzien- Wit pen
• Dialoog
- Bestuur
• Ondersteuning
- Ambtenaren
• Mijnverleden ombuigen tot iets positief
- vb: meerdere mijnmonumenten
• Ondersteuning “Starters”
• Fietsroutenetwerk door centrum
• DOMHEREN (bos) Wandeling uitbouwen
• Voeden nieuw bestuur
• Uitbouw dienst handel
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zwakten (huidige toestand)
Negatieve elementen van Zolder: om te buigen
naar neutraliteit of sterkten
Mijnverzakkingsverleden
Oude Gebouwen
Negativisme “oudere” bewoners
Geen aparte ingang wonen boven / achter
winkel
Te kleine handelsruimten
Geen verplichting / stimulans tot creëren
Handelsruimte
Te weinig Handel & diensten
• Kleding
• …
Veel leegstaand/verkrotting etalages
Verspreide handel
Verouderde look sommige straten (dorpstraat)
Te weinig HORECA
Te weinig parking
Verhouding WONEN / HANDEL niet in
evenwicht
Bedreigingen (mogelijke evoluties)
Negatieve ontwikkelingen die zich voordoen:
Voorzien en ombuigen tot sterkten
Geen lange termijn visie
o Beleid
o Handelaars
Meer verdienen met bewoning!
Vergaraging Zolder
Vergrijzing handelaars | te weinig starters
Jongeren | drugs overlast
Onveiligheids(gevoel)
Concurrerende
|centra (cité – Heusden –
centrum)
|Meylandtlaan
Gebrek ervaring nieuwe coalitie
Onrealistische verwachtingen
Overregelmentering normen| Veiligheid
| Milieu
( Æ Striktere toepassing)
Eventuele verhuis CC
Te weinig actieve mensen
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Algemene bevindingen en aanbevelingen.
-

Ook Zolder heeft een minimum aan dienstverlening en autonome verzorging nodig. Eerder uitgevoerde
marktstudies tonen aan dat Zolder-Centrum aangaande de commerciële voorzieningen het grootste
groeipotentieel heeft van de hele gemeente. Het populistische doemdenken, zoals “Zolder is doods” of
“hier in Zolder lukt toch niets” strookt niet met de werkelijkheid. Enkele recent geopende en
goeddraaiende winkels in het centrum ontkrachten deze stelling volledig. De kwaliteiten en capaciteiten
van de uitbaters zijn een factor die het welslagen mee bepalen. Maar ook bewoners zijn mee
verantwoordelijk voor het in stand houden van de locale voorzieningen door er ook “klant” te zijn. Willen
de inwoners van een dorpskern de aanwezigheid van bepaalde dienstverleningen en een aanbod aan
handelszaken en horecazaken blijven behouden, zullen ook zij actief moeten kiezen om hier gebruik van
te maken en op deze manier bijdragen tot de bestaansreden van deze diensten en/of handelszaken.

-

Marktschommelingen, maatschappelijke trends, beleidsmatige inspanningen en onverwachte
ontwikkelingen zorgen voor een aanhoudende evolutie in de dorpen en in de totale leefomgeving.
Historische ontwikkelingen liggen mee aan de basis van een natuurlijke hiërarchie van kernen en
buurten. Het onderkennen en aanvaarden van deze schaalniveaus maken het mogelijk om realistisch de
functie en de positie van een dorpskern te beoordelen. De bovengenoemde marktstudie berekende dat
passend ondernemerschap voor Zolder-Centrum handel van een lokaal niveau is; een aanbod gericht op
de lokale kern. Passend in functie van eigen rendabiliteit, maar ook passend in functie van de
leefbaarheid van de omgeving.

-

Het centraliseren en bundelen van de voorzieningen in de dorpskern kan leiden tot een synergie, ook
wat betreft klanten. Een herkenbare kern zorgt voor meer aantrekkingskracht, een levendiger centrum.
Dit zorgt voor een grotere financiële leefbaarheid voor de lokale handel. Meer lokale handel betekent
echter ook meer sfeer, samenhorigheid, een groter veiligheidsgevoel, minder verplaatsingen, meer
verkeersveiligheid, enz.

-

Bij het ruimtelijk plannen van de verdere ontwikkeling van Zolder dient nog meer dan ooit rekening
gehouden met de financiële haalbaarheid en economische realiteiten van de toekomstige uitbaters van
de voorzieningen. De mogelijke winsten van projectontwikkelaars en investeerders zijn daar eerder
ondergeschikt aan.

-

Net zoals andere dorpskernen heeft Zolder-Centrum specifieke economische, sociale, fysieke en
historische kenmerken, met een eigen en unieke sfeer. Zolder is uniek! En daar is niks mis mee,
integendeel! Deze unieke kwaliteiten kan men uitspelen om zich onderscheiden van de omliggende
dorpen en gemeenten. Zolder heeft nood aan een goed marketingplan, niet alleen naar de buitenwereld
toe, maar ook naar de eigen gebruikers (handelaars, bewoners, beleid, …).

-

Werken aan duurzaamheid is duidelijk een langdurig proces dat je enkel kan bereiken als er een
mentaliteitsverandering optreedt bij alle betrokkenen. De medewerking, zonder inhoudelijke inmenging,
aan dit onderzoek vanuit het gemeentebestuur geeft aan dat zij niet alleen bereid zijn te luisteren naar
de burgers, maar hen ook respecteren en vertrouwen op de goede bedoelingen, hun kracht en hun
creativiteit.

-

Een ander belangrijk kenmerk van duurzame vernieuwing is de aanpak in samenspraak met de
verschillende stakeholders (belanghebbenden), of het nu bewoners zijn, middenstanders, werkenden of
gepensioneerden, jeugd of ouderen, politici of ambtenaren of nog andere categorieën. Dit
behoeftenonderzoek toont aan dat de buurtondernemers en de bewoners alvast bereid zijn om samen te
bouwen aan hun Zolder-Centrum. Zaak zal zijn om de ontstane dynamiek in goede banen te leiden en te
blijven ondersteunen en stimuleren. Een leefomgeving is immers nooit “af”. Zolder-Centrum heeft
onophoudelijke aandacht en lange termijn engagementen nodig en dit in de eerste plaats van zijn
bewoners, maar evenzeer van het beleid , de buurtondernemers, de beambten en de buurtverenigingen.
Behoeftenonderzoek Zolder-Centrum voorjaar ’07
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-

Er is nood aan meer participatie van de inwoners van Zolder-Centrum om aan “hun” dorp te werken.
Anderzijds moeten de verenigingen die er aanwezig zijn, zichzelf en het eigen aanbod beter kenbaar
maken, gericht op het aantrekken van nieuwe leden. Het verenigingsleven, traditioneel de kweekvijver
van geëngageerde politici en voortrekkers in samenlevingsinitiatieven, heeft nood aan nieuw bloed,
frisse ideeën en andere vormen van werken. Hedendaagse burgers identificeren en binden zich minder
vaak aan één vereniging. Ze shoppen en bricoleren liever vrijblijvend tussen verschillende activiteiten
van verschillende verenigingen. Het bundelen van middelen en krachten in netwerken of
sectoroverstijgend samenwerkingsverbanden is misschien een manier om tegemoet te komen aan deze
wensen en tendensen. Want dat mensen zich nog actief willen inzetten voor de samenleving werd
nogmaals bewezen door dit onderzoek.

Colofon
Dit behoeftenonderzoek werd georganiseerd door de Verenigde Handelaars Zolder, vzw met
ondersteuning van de “Cel Buurtzaken”, een project van Stebo, vzw dat gesubsidieerd wordt door het
gemeentebestuur van Heusden-Zolder en het provinciebestuur van Limburg.
Contactgegevens:
- Verenigde Handelaars Zolder, vzw Maatschappelijke zetel: Pironlaan 4 te 3550 Heusden-Zolder
danny@dannytielens.be
- Stebo, vzw Maatschappelijke zetel, Evence Coppéelaan 91 te 3600 Genk. Tel. 089 32 95 30
info@stebo.be
- Stebo Heusden-Zolder, Koolmijnlaan 76 te 3550 Heusden-Zolder Tel. 011 57 19 29.
jos.put@stebo.be
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