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Programma gemeenteraadsverkiezingen 2018 

 

Beste, 

Graag wil ik jullie laten kennismaken met ons algemeen programma van G|O|E|D Heusden-Zolder. 

Dit programma bevat de hoofdlijnen van de visie die wij voor onze gemeente uitgewerkt hebben. 

Om niet te zeer in detail te treden hebben we enkele onderwerpen bij elkaar gebundeld en zijn 

sommige aspecten minimaal aan bod gekomen. 

Deze leidraad heeft ons er toe gebracht om een 10 punten-programma te schrijven. Meer concrete 

zaken zullen terug te vinden zijn in onze wijkfolders. 

Doorheen de beleidsdomeinen hebben we getracht de richting aan te geven die we wensen in te 

slaan als groep. 

Misschien is niet alles even vlot leesbaar maar in ieder beleidsdomein willen we de beslissingen die 

we nemen toetsen aan de toegankelijkheid in al zijn vormen, met de nodige aandacht voor de jeugd 

en senioren en met respect voor de rechten van de mens. 

Aarzel niet om ook een kijkje te nemen op onze eigen website  www.g-o-e-d.be 

 

Veel leesplezier! 

 

G|O|E|D Heusden-Zolder 
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Politie  

Heusden-Zolder is een zelfstandige één- politiezone. Om rechtstreeks te kunnen werken wil G|O|E|D 

Heusden-Zolder dat zo houden.  

Uiteraard werkt onze politie in het geval van eventuele grote problemen nauw samen met andere 

politiezones. 

Van een fusie kan alleen maar sprake zijn wanneer ons budget voor algemene veiligheid niet extra 

wordt belast. 

De meest voorkomende meldingen hebben betrekking op overdreven snelheid, geluidsoverlast, 

druggebruik, inbraak en zwerfvuil. We zetten de trend van de voorbije jaren verder en zullen het 

aantal acties uitbreiden. Vooral snelheidscontroles en de aanpak van zwerfvuil zijn voor ons 

prioritair. 

Om onze politiediensten nog beter te ondersteunen willen we investeren in bijkomende 

hulpmiddelen: een extra snelheidscamera, extra zwerfvuilcamera’s en meer ANPR-camera’s + 

trajectcontroles om sneller en aansluitend een resultaat te bekomen. 

Met de opmaak van het nieuw strategisch veiligheidsplan zal het huidige beleid worden verdergezet 

en indien nodig aangepast aan de problemen die zich plotseling stellen.  

 

Een GOEDE buurt is een VEILIGE buurt waar het prettig WONEN is 

Iedereen heeft recht op een rustige en aangename omgeving waar het GOED leven is.  

• Door meer politiecontroles willen wij de verkeersveiligheid verhogen. 

• Extra LED-verlichting zorgt voor een betere zichtbaarheid. 

 

 

Preventie :  

Via preventieve acties willen we de grootste ergernissen stevig aanpakken. 

Door een sterke communicatie en gerichte campagnes willen we wegen op een 

mentaliteitsverandering ten aanzien van onder andere zwerfvuil, hondenpoep, geluidsoverlast, 

inbraakbeveiliging en racisme. 

Mensen mogen hun bruiloft of een voetbaloverwinning vieren, maar niet op onze openbare wegen.  

G|O|E|D Heusden-Zolder wil de minderheid die zich niet aan regels houdt - samen met de 

gemeenschapswachten, politie en onze inwoners - aanpakken en beboeten. 

Preventieve en repressieve acties zijn noodzakelijk om van Heusden-Zolder een gemeente te maken 

waar het goed is om te wonen. Wie niet horen wil, moet voelen… 

Andere preventieve maatregelen: het sneller invoeren van de LED-verlichting in het straatbeeld (4-

jarenplan), blijvende ondersteuning vanuit politie aan de WhatsApp-groepen, aanwezigheid van  
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jongeren- en straathoekwerkers waar nodig, blijvende communicatie met de dorpsraden, 

aanwezigheid van politie aan de schoolpoort en extra preventieve campagnes. 

 

Om dit alles af te dwingen voeren we GAS-boetes in op de meest voorkomende ingrepen : 

- Vandalisme 

- Geluidsoverlast 

- Loslopende honden 

- Graffiti 

- Afval verbranden 

- Vuilzakken op verkeerde tijdstippen buitenzetten 

- … 

 

Communicatie :  

Het is belangrijk dat onze inwoners voldoende en juist geïnformeerd worden. 

Uit een recente studie blijkt dat onze huidige communicatiemiddelen de meeste inwoners bereiken. 

G|O|E|D Heusden-Zolder wil nog verder gaan dan het huidige aanbod. 

Via dorpsraden, de verschillende adviesraden maar ook door rechtstreekse contacten met de burgers 

moeten we in staat zijn om de juiste info te bezorgen. 

Informatieavonden bij grotere wegeniswerken blijven noodzakelijk voor de inwoners uit de directe 

omgeving. 

In dit digitale tijdperk gaan wij op zoek naar een bijkomend alternatief om ook via een app of het 

digitaal netwerk sneller met onze inwoners te cummuniceren. 

 

Inspraak en participatie :  

G|O|E|D Heusden-Zolder hecht veel belang aan échte inspraak. 

De verschillende adviesraden hebben hierbij een belangrijke functie. Wijkraden, dorpsraden, 

adviesraden,… moeten zelfkritisch en correct bekijken op welke manier zij constructief en positief 

kunnen bijdragen aan de werking en de visie van het gemeentebestuur. Zij zijn de link tussen de 

burger en het bestuur. Maar uiteindelijk ligt de beslissing bij het beleid. 

Inspraak en communicatie staan dicht bij elkaar. We willen er dan ook naar toe werken om met de 

juiste communicatie de juiste inspraak te genereren. 

Alleen als alle doelgroepen geïnformeerd en bevraagd zijn, kunnen we overgaan tot het nemen van 

de beste beslissingen voor Heusden-Zolder. 
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Mede dankzij het goede voorbeeld van de participatie uit het verleden - door de verschillende 

dorpsraden in het stille wegen-project -  zijn we er van overtuigd dat het participatief meedenken in 

onze gemeente kan slagen. 

Om de inspraak te verhogen organiseerde onze huidige burgemeester huisbezoeken in iedere straat 

bij het huisnummer 10. Een tijdrovende opdracht die heel wat opgeleverd heeft. Heel wat pijnpunten 

kwamen bloot te liggen en de meesten werden opgelost. 

We willen deze trend verder zetten, we komen terug in elke straat om nieuwe problemen en/of 

onopgeloste zaken opnieuw te bespreken. 

Verder geven we ieder dorp de kans om minstens éénmaal per jaar voorafgaand aan een 

gemeenteraad naar het gemeentehuis te komen. 

Direct contact biedt de beste mogelijkheden om op een constructieve wijze samen oplossingen te 

zoeken. 

NIEUW : De “wonderwall” van Heusden-Zolder: 

 

Inwoners die mee willen nadenken over de toekomst van de gemeente kunnen hun dromen, 

ideeën en suggesties komen noteren op een speciaal daarvoor bedoelde ‘wonderwall’ in het 

gemeentehuis. 

 

Wij willen jou betrekken in het bestuur van onze gemeente. Jouw gemeentehuis is niet voor niets 

een glazen huis.  

• Zeven keer per jaar nodigen wij de inwoners van 1 of meerdere kerkdorpen uit voor een 

ontmoeting met ons net voor de gemeenteraad. Een GOED bestuur moet bezig zijn met wat echt 

leeft in je buurt. 

• Met een moderne en open communicatie willen wij alle inwoners zo GOED mogelijk 

informeren. 

Om nog meer mensen persoonlijk te kunnen ontmoeten, organiseren wij elk jaar een grote 

barbecue, telkens in een ander kerkdorp. Uiteraard is elke inwoner van Heusden-Zolder welkom. 

Een mooie gelegenheid om de andere levendige buurten van onze gemeente beter te leren kennen. 

 

Openbare werken :  

Heusden-Zolder is een prachtige en grote gemeente die heel wat onderhoud vraagt. 

Voor G|O|E|D Heusden-Zolder moeten alle wegen netjes en fatsoenlijk berijdbaar zijn. 

Een goede gemeente is een nette gemeente. 

Meldingen van burgers moeten binnen de 4 dagen worden opgelost. Als dat niet mogelijk is, moet er 

duidelijk gecommuniceerd worden wat wel of niet kan. 
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Om alle meldingen en het dagelijkse werk te kunnen organiseren, moet ons personeel over het juiste 

materieel beschikken. 

 

94% van ons patrimonium is voorzien van riolering. 

Net zoals iedere andere gemeente is Heusden-Zolder verplicht om de Europese norm van 

waterzuivering te halen tegen 2027. 

Daarom willen we het rioleringsprogramma verder uitzetten om - mits betoelaging vanuit de 

Vlaamse regering - deze norm te halen.  Daarnaast wordt uiteraard het strikte 

onderhoudsprogramma van ons rioleringsstelsel stipt uitgevoerd. 

 

Heusden-Zolder is een mooie, groene gemeente. 

G/O/E/D kiest resoluut voor een slim en uitvoerbaar groenplan. 

Een duidelijk onderhoudsplan van het aanwezige groen op openbaar domein én een aanplantings- en 

vervangingsplan van aangename en onderhoudsvriendelijke beplanting en laanbomen. 

Op openbare perken en middengeleiders kiezen we resoluut voor kleurrijke veldbloemen.  

Iedereen woont graag in een mooie, aangename omgeving. Een buurt waar mensen de kans krijgen 

zich GOED te voelen en elkaar te leren kennen. 

 

• Slimme aanplanting van bomen op die plekken waar ze nodig zijn, zonder hinder voor de 

buurtbewoners. 

 

 

Begraafplaatsen :  

Een plaats van rust die moet gevrijwaard blijven! 

G|O|E|D Heusden-Zolder kiest niet voor het blijvend uitbreiden van de verschillende 

begraafplaatsen en kerkhoven, maar voor een procedure-op-maat. Geen grote ontruimingen meer, 

alleen daar waar het kan. Waar dat niet mogelijk is, kiezen wij voor grafrust mits betaling van een 

concessievergoeding. 

We willen onze huidige kerkhoven en begraafplaatsen verder opwaarderen. 

Het politiereglement wordt aan de huidige situatie aangepast. 

Een begraafplaats en/of kerkhof moet sereen en rustgevend zijn. En netjes! Wij bekijken de 

mogelijkheden om met kunstgrasmatten of andere moderne technieken onze begraafplaatsen en 

kerkhoven netter te maken. 
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Een overdekte afscheidsruimte moet onze inwoners in staat stellen om op een veilige en 

aangename wijze afscheid te laten nemen van hun nabestaanden. 

GIOIEID  Heusden-Zolder wil aandacht geven aan de ‘engeltjes’. Wij willen een gedenkplaats met 

een kunstwerk op al onze begraafplaatsen, zodat ouders de kans krijgen op een gepaste manier te 

rouwen en hun verlies te verwerken. 

 

OCMW :  

Het OCMW verzekert diensten die variëren van preventie over hulpverlening naar 

probleemoplossing. Daarbij hoort ook materiële, sociale of psychologische hulp. De Sociale Dienst 

kan iemand doorverwijzen naar andere diensten of initiatieven, of een beroep doen op de 

medewerking van anderen. De vrije keuze van de cliënt staat centraal. Gekende taken van het 

OCMW zijn o.a. budgetbeheer, thuiszorg, buitenschoolse kinderopvang en financiële steunverlening. 

Huisvesting is een basisschakel in het proces om de maatschappelijk zwakke bewonersgroepen te 

integreren in de samenleving. Hiervoor is een aanbod van aangepaste woningen nodig. Naast de 

sociale huisvestigingsmaatschappijen biedt en beheert het OCMW sociale huurwoningen en 

serviceflats. 

Het gemeentedecreet stelt dat vanaf 1/1/2019 de 2 aparte structuren (de gemeente en het OCMW) 

blijven bestaan, al zullen de gemeente- en de OCMW-raden versmelten. 

G|O|E|D Heusden-Zolder kiest voor de verdere integratie van het OCMW en de gemeente met een 

gezamenlijke huisvesting in of in de buurt van het gemeentehuis. Gemakkelijk voor elke burger die 

op zoek is naar hulp of informatie. 

Het degelijk lokaal sociaal beleid in Heusden-Zolder zetten we verder met een pro-actieve aanpak 

van de sociale diensten. 

Met dezelfde laagdrempeligheid wil G|O|E|D Heusden-Zolder haar sociale aanpak in de volgende 

beleidsperiode verderzetten. Een sociaal beleid, waar onze sociale diensten samen met privé-

initiatieven de zorg voor onze inwoners ter harte neemt. 

Sommige mensen hebben extra zorgen nodig opdat ze zich GOED in hun vel voelen. 

• met een privé-initiatief trachten we een inloophuis te voorzien voor ernstig zieke mensen. 

Een plek waar ernstig zieken en hun verwanten even op adem kunnen komen. Een warm 

huis in een warme gemeente. 

• Degelijke kinderopvang in ieder kerkdorp. Iedereen heeft recht op kinderopvang! 

• Geïntegreerd welzijnswerk in Heusden-Zolder 

• AED-vriendelijke gemeente. Minstens een toestel in elk kerkdorp. 
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Senioren  :  

1 op 4 inwoners van onze gemeente is 67-plus!  In 2040 wordt die verhouding zelfs 1 op 2,6! De 

vergrijzing van de bevolking gaat gepaard met een daling van de gemiddelde huishoudensgrootte in 

België. 

Senioren blijven liefst zolang mogelijk in hun eigen huis wonen. Via Stebo of andere organisaties 

willen wij onze ouderen ondersteunen in het aanpassen van hun woningen naar hun eigen behoefte.  

De meeste hulpbehoevende ouderen willen meestal graag naar een woonzorgcentrum in “hun” 

eigen kerkdorp.  

G|O|E|D Heusden-Zolder wil de seniorenraad blijven ondersteunen, met een afvaardiging van de 

bevoegde schepen in de seniorenraad en een communicatie op maat van onze ouderwordende 

medeburgers (behoud seniorenkrant,…). 

De Zandloper is als senioren – en dienstencentrum een sterke meerwaarde. Dagelijks worden er tal 

van activiteiten georganiseerd. De mindermobielencentrale heeft er ook een vaste stek en heeft zijn 

nut al vaak bewezen. De vereniging heeft een nieuw voertuig nodig. G|O|E|D Heusden-Zolder wil 

daar werk van maken.  

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers blijven de bezoekjes aan het cafetaria betaalbaar. Voor hen die 

op eigen kracht naar ons seniorencentrum komen, verzorgen we de infrastructuur op en rond de site 

zodat ieder zich op een veilige wijze kan verplaatsen. 

Seniorenverenigingen :  

• OKRA Berkenbos, Eversel, Heusden &  Zolder 

• Neos Heusden – Zolder 

• S – Plus ( Socialistische gepensioneerden  Zolder ) 

• Vlas ( Vlaamse actieve senioren ) 

• … 

 

• Het gemeentebestuur neemt de kosten voor het abonnement van een gloednieuwe 

alarmcentrale voor haar rekening. Via groepsaankoop gaan we op zoek naar het meest 

betaalbare tarief voor de inwoners.  

• Oudere, zieke en hulpbehoevende bewoners kunnen na een plotse zware sneeuwval 

melding maken. Wijkwerk-medewerkers maken de inritten sneeuwvrij. 

• Een laagdrempelige gemeente. Letterlijk. Een afgevaardigde van elke dorpsraad verzamelt 

voorstellen om de toegankelijkheid voor iedereen te verbeteren.  

• GIOIEID Heusden-Zolder wil in de nabijheid van de seniorencentra QUICK-beweegroutes 

voorzien, zodat onze ouderen op een leuke manier hun stramme spieren kunnen oefenen. 

 

 

 

 

#goedvoorheusdenzolder 

 

 



 8 

Jeugd :  

Kinderen mogen kinderen zijn. 

Kinderen en jongeren moeten meer kansen krijgen om zich te kunnen ontplooien. 

We moeten de jeugddienst en jeugdraad blijven motiveren om een open communicatie en 

doelgerichte informatie naar jongeren en hun omgeving te blijven voeren. Een positief jeugdbeleid 

zet de kracht van jongeren centraal. We moeten ook oog hebben voor de niet-georganiseerde 

jongeren.  

Met de hoge bevolkingsdichtheid van onze gemeente en de centrumversterkende bouw- en 

woonprojecten worden de speelruimtes voor kinderen en jongeren almaar kleiner. Wij blijven 

inzetten op infrastructuur voor sport en spel bij nieuwbouwprojecten. 

Met verschillende methodieken bij de kinderen ideeën en voorstellen halen voor inrichting van 

speelpleintjes. In plaats van het traditionele speelplein met een schommel willen kinderen liever 

avontuurlijke spelen met wilgentakken en trage verbindingen door en tussen de wijken.  

 

G|O|E|D Heusden-Zolder kiest voor extra subsidies / ondersteuning : 

• Kinderen / jongeren sport 

• Subsidies voor vormingen en erkende initiatieven 

• Subsidies voor veiligheidskeuringen ( brandblustoestellen, gas, elektriciteit,….. ) 

• Subsidies voor infrastructuurwerken  

• Ondersteuning van de groepsgebonden werking van de jeugddienst  

• Gemeentelijke uitleendienst  

 

• Stimuleren van vrijwilligerswerk bij jongeren en ouderen. In sportieve en culturele 

initiatieven. 

• Jeugdbewegingen verdienen een GOEDE infrastructuur 

• Extra aandacht voor een veilige fietsinfrastructuur en het onderzoek naar extra 

mogelijkheden met het openbaar vervoer  

• Inrichting van Drive-in Movies voor jeugdhuizen via extra subsidies 

• Een mooie fuifzaal voor jongeren en ouder in ons cc Muze 

 

Hier een “kort” overzicht aan verenigingen binnen onze gemeente : 

• Chiro Heusden, Berkenbos, Boekt & Zolder 

• Scouts & gidsen “De Pereboom”, St. Bavo Eversel en Trappers Bolderberg 

• Speelpleinwerking Het Heem en Pat 

• KAJ Eversel & Heusden 

• Jeugdhuizen: de Patron, de Put, Bascule & Distel 

• … 
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Integratie, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking 

In onze gemeente wordt 1 kind op 4 in armoede geboren, dit is het dubbel van het Vlaamse 

gemiddelde!  

Gelukkig zijn er heel wat actoren in onze gemeente actief rond dit thema. Het OCMW en het 

gemeentebestuur werken samen met tal van verenigingen waaronder : Het Anker, St.-Vincentius, 

Straathoekwerk – CAD, CVO, De Schans, ...  

Verder volgen de gemeentelijke diensten alle soorten van subsidiestromen. Met succes behaalden 

we allerhande projectmiddelen voor de bestrijding van kansarmoede. 

Door de financiële situatie van die gezinnen kunnen de kinderen meestal ook niet deelnemen aan het 

vrijetijdsgebeuren, terwijl dat voor hun ontwikkeling belangrijk is. Daarom kunnen kinderen die een 

OMNIO-statuut hebben, cliënt zijn bij het OCMW of uit een kansarm gezin komen, eenmaal per 

werkjaar het lidgeld van een jeugd-, sport- of cultuurvereniging terugvorderen. Het gaat om kinderen 

van 6, 7 en 8 jaar, met een maximum van 200 euro per kind per jaar. 

G|O|E|D Heusden-Zolder wil hier verder voor blijven gaan. Enkel door deze kinderen te laten 

deelnemen in het sociale gebeuren binnen een gemeente, kunnen we ervoor zorgen dat deze groep 

kleiner kan worden. 

G|O|E|D wil samen met GROS, senioren- en jeugdraad van Heuden – Zolder de 17 Duurzame 

Ontwikkelingsdoestellingen mee onderschrijven. 
 

• SAMEN-LEVEN vervangt het klassieke denken over integratie. Een GOED beleid vertrekt 

immers vanuit twee kanten. 

• Verdere uitbouw van het Huis van het Kind. Onze kinderen zijn later verantwoordelijk voor 

onze toekomst. Taalachterstand en kansarmoede willen wij met alle middelen bestrijden. 

• Verenigingen en personen die zich breed opstellen willen wij extra eren met “de Prijs voor 

SAMEN-LEVEN”. 

 

 

Financiën : 

Gemeentefinanciën blijven een moeilijk begrijpbare materie voor al onze inwoners van onze 

gemeente Heusden-Zolder. De één heeft er al meer interesse voor dan de andere,  maar voor ons is 

het belangrijk om een open dialoog te voeren. We vinden jullie vertrouwen in ons financieel beleid 

belangrijk. Onze voorstellen kunnen we daadwerkelijk realiseren. 

Een GOED bestuur zorgt voor een financieel gezonde gemeente. Wat dat betreft heeft Heusden-

Zolder een positief beleid. Telkens werden er goede cijfers voorgelegd. Er werd efficiënt omgegaan 

met de beschikbare middelen. 

 

De integratie van het OCMW met het gemeentebestuur vraagt extra inspanningen en zal bijgevolg 

goed opgevolgd moeten worden. Een investering voor een gezamenlijke huisvesting dringt zich op, 

net zoals een andere invulling voor het huidige OCMW-gebouw . 
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De belastingen.. Het blijft een actueel thema voor iedere inwoner van onze gemeente. G|O|E|D 

Heusden-Zolder is wat dat betreft duidelijk. De persoonsbelastingen en de onroerende voorheffing 

zullen niet stijgen de volgende legislatuur. 

De Velodroom  is een vaak besproken onderwerp. G|O|E|D Heusden-Zolder waakt erover dat dit 

een gezond en rendabel project kan zijn, op alle niveaus: van tewerkstelling tot sport en toerisme.  

Met dit project zijn we erin geslaagd om naast het sportieve ook financiële successen te boeken. 

Een bouw van een nieuw multifunctioneel sportcentrum dringt zich al jaren op, vooral door de 

verouderde toestand van de kleinere sporthallen. Een nieuw sportcentrum kost circa 13 miljoen 

euro! Door de komst van de Velodroom konden we als bestuur mee participeren. 

Mede dankzij de mogelijke invulling van het binnenplein als een sportruimte met ruimte voor maar 

liefst 4 sportvelden (!) - mits de financiële inbreng van 3,1 miljoen euro - besparen we maar liefst 

bijna 10 miljoen euro en beschikken we over een hedendaagse en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.  

Om onze ondernemers te steunen en ondernemersvriendelijker te zijn zal de drijfkracht-belasting 

terug verminderd worden. 

 

Het leven wordt er niet goedkoper op. Daarvan zijn wij ons bewust. Deze initiatieven zijn GOED 

voor elke inwoner. 

• De personenbelastingen en onroerende voorheffing gaan NIET OMHOOG!  

• Gemeentelijke toelage voor het invoeren van subsidies voor groene investeringen in alle 

sportclubs. 

• Gratis DUOLIM Plus-leningen: de 2% intrest voor energiebesparende kosten zijn ten laste 

van de gemeente. 

• De afkoppelingskosten bij rioleringswerken op privéterreinen worden door de gemeente 

betaald. 

• Financiële ondersteuning van buurtinitiatieven die mensen samen brengen. 

• Belasting op drijfkracht terug onderzoeken 

 

 

Sport :  

Sport is sinds lange tijd niet meer uit het straatbeeld weg te denken en is goed voor het sociale 

gebeuren in een gemeente. Zowel op verenigingsniveau als individueel, in vriendengroep of met 

gelijkgestemden. Even divers als welkom in ons hectisch maatschappelijk leven.  

Ook wij, als G|O|E|D Heusden-Zolder, dragen deze diversiteit uit en willen erop blijven toezien dat 

het gemeentebestuur investeert en samenwerkt. Heusden-Zolder moet zich kunnen profileren als 

gezonde en sportieve gemeente.  

De volgende beleidsperiode gaan we opnieuw onze gevestigde clubs (onder)steunen via een goede 

subsidieregeling om hen actief en gezond te houden.  

Voor jong tot oud moet er een aangepast sportief aanbod blijven. Van multimove voor de 

allerkleinsten tot seniorensport voor onze senioren, alles is evenwaardig en een meerwaarde voor 

iedereen!  
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G|O|E|D Heusden-Zolder voorziet verder in de uitbouw of vervanging van de minder kwaliteitsvolle 

infrastructuur op een manier die financieel houdbaar blijft op langere termijn. 

Daarover moet nog worden gediscussieerd met alle betrokkenen. Opzet blijft dat het aanwezige 

sportaanbod in Heusden-Zolder voor al onze sportclubs gegarandeerd moet blijven, misschien wel op 

een andere locatie. 

De niet-georganiseerde individuele sporter krijgt natuurlijk ook de nodige aandacht. 

G|O|E|D Heusden-Zolder wil naast de sporthallen en -zalen zoeken naar een buurtgericht aanbod 

door het aanleggen van verschillende sportterreintjes. 

Heusden-Zolder is dé gemeente op wielen. Dat bewijst de  aanwezigheid van het autocircuit, het 

BMX-parcours op Circuit Zolder, de enige Speedwaypiste van België op Helzold, het recreatief en 

toeristisch fietsroutenetwerk, MTB-parcours en de toekomstige Velodroom. GIOIEID wil dat klein en 

groot de kans krijgt om te fietsen, recreatief of competitief…  

 

• Bijkomend een gemeentelijke toelage voor het invoeren van subsidies voor groene 

investeringen in alle sportclubs. 

• Opnieuw bekijken hoe we cafetaria’s aan sporthallen leefbaar houden? 

 

Een rits maatregelen om ons allemaal GEZOND en GOED te voelen. 

• QUICK-beweegroutes om op een leuke manier stramme spieren te oefenen. 

• Een E-sportzaal aan de nieuwe school van Beekbeemden. 

• De site van het toenmalige Vrijheid Zolder en Helzold verder ontwikkelen. Een 

kwaliteitsvolle sportinfrastructuur. 

• Stimuleren van buurtsporten: een mobiele voetbalkooi, een skatepark,… 

 

  

Lokale economie, milieu/leefmilieu :  

 

Lokale economie doet onze gemeente leven.  

G/O/E/D waakt erover dat onze gemeente welvarend blijft. We doen wat we kunnen om jobs te 

creëren en een aangenaam woon- en leefklimaat aan te bieden. 

Toerisme en economie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Domein Bovy is een mooi 

voorbeeld! 

We geven ondernemers op andere plaatsen de kans om te investeren. De starterspremies voor ons 

bovenlokaal winkelcentrum Cité blijven behouden. Zo willen we ondernemers de kans geven om 

onder bepaalde voorwaarden een extra stimulans te geven om zich te (her-)huisvesten in Heusden-

Zolder. 

De doorrijdbaarheid op de Koolmijnlaan in ons winkelcentrum dient verhoogd te worden. Hiervoor 

zoeken we naar laad- en loszones langsheen de Koolmijnlaan. 

#goedvoorheusdenzolder 
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De oprichting van “het Huis van de Ondernemer” moet een kans krijgen. Hiervoor kunnen we 

eventueel het voormalige (huidige) OCMW-gebouw gebruiken. Een plek waar iedere startende of 

huidige ondernemer voor al zijn vragen terecht kan. 

Mocht de indeling toereikend zijn kunnen we startende ondernemers de kans geven om ruimtes in 

dit gebouw tijdelijk te huren. 

 

GOED en smakelijk ONDERNEMEN 

Onze ondernemers verdienen ondersteuning voor de initiatieven die ze nemen. Zij zorgen voor 

werkgelegenheid. Onze HORECA-zaken bieden aangename oases van rust en ontspanning. Wij 

moeten hen daarvoor belonen. Een horecaplein in Heusden en in Zolder! 

• Een eenvormig beleid voor terrassen op heel het grondgebied van onze gemeente. Geen 

taksen en beperkingen in de tijd. 

• Versneld ondernemen via een TURBO-ondernemersloket. 

• Met de oprichting van een Centrum voor Innovatie willen wij Heusden-Zolder klaarstomen 

voor de toekomst.  

• Eindeloos ondernemen: onderzoek naar bijkomende ruimte voor gedreven ondernemers. 

 

 

Toerisme  

Domein Bovy is een schoolvoorbeeld van wat een gemeente voor de inwoners kan betekenen. Wij 

zijn blij dat ons domein opnieuw in eigen beheer is. G|O|E|D wil inzetten op de versterking van het 

groepstoerisme. 

“De poort van de Wijers” verdient een eigen onthaalfunctie nabij P69. Heusden-Zolder heeft op 

toeristisch en cultureel vlak ontzettend veel te bieden: Domein Bovy, De Wijers,ZLDR Luchtfabriek, 

onze sterrenplekjes, het mijnterrein, Circuit Zolder,… Sterke troeven om onze lokale economie te 

versterken. 

 

 

RO/bouwvergunningen, huisvesting, GIS : 

� We zorgen voor meer betaalbare bouwkavels/woningen door o.a. in het  

woonuitbreidingsgebied Mortelveld bouwkavels en woningen aan te bieden aan onze 

inwoners tegen voordelige prijzen.  

� Afleveren van tijdelijke vergunningen voor zorgwonen  

� De goede werking van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening 

(GECORO) wordt verdergezet. 

� Afwerking van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) van groot-Zolder,  Heusden-Cité, 

het mijnterrein, Muytenberg, Zolder Voort, Lindeman (…) 

� Omdat al de ambachtelijke en industriegronden verkocht zijn in H-Z. gaan wij, samen met 

de Provincie, op zoek naar nieuwe mogelijkheden (uitbreiding, nieuwe gronden, 

verplaatsing,…). 

�  

#goedvoorheusdenzolder 
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Patrimonium  

 

� In de voorbije jaren werd er stevig werk gemaakt van het verbeteren en zuiniger maken 

van ons patrimonium: Bibliotheek,  nieuwe CVO-gebouw, Sporthal Eversel, 

Gemeentehuis, CC Muze… 

� Volgende projecten zijn in uitvoering: Huis van het kind, academie Heusden, 

Beekbeemden, CC Muze,… 

� Voor G|O|E|D Heusden-Zolder is het een permanente zorg om ons patrimonium als een 

goede huisvader te beheren. Dit met het oog op de nieuwe mogelijkheden en technieken 

inzake energiezuinigheid.  

� Handige tools en samenwerkingsverbanden (bv. Esco) moeten ons daarbij helpen. 

 

 

 

Sociale bouwmaatschappijen :  

 

� Wat de sociale woningen betreft, dient de gemeente volgens de Vlaamse richtlijn 

extra sociale woningen te realiseren. De achterstand die we in het begin van de vorige 

legislatuur erfde werd weggewerkt. 

� G|O|E|D Heusden-Zolder wenst verder te gaan om voor diegenen die het nodig hebben 

een woning te voorzien aan inkomen gerelateerde huurtarieven. 

� Bij de bouwmaatschappijen zullen we blijven aandringen voor het energiezuiniger maken 

van de sociale woningen.  

 

 

 

Wonen :  

 

Iedereen verlangt naar een omgeving waar het fijn leven is. Een buurt waar mensen de kans krijgen 

zich GOED te voelen en elkaar te leren kennen. 

 

� G|O|E|D Heusden-Zolder trekt de kaart van openbare ontmoetingsruimtes. Zo zorgen 

we bij de aanleg van nieuwe pleinen en straten voor leefbare wijken met voldoende 

mogelijkheden tot ontmoeting en groen.  

 

� Al onze kerkdorpen verdienen een mooi evenwicht tussen de verschillende functies 

(wonen/handel/zorg). 

 

� Betaalbare bouwkavels in onze gemeente.  

� Ook duurzaam wonen wordt in onze gemeente gepromoot en versterkt o.a. door de 

gratis DUWOLIM plus-lening (de gemeente neemt de intrest ten laste) voor aanpassing 

aan de woning die het milieu ten goede komen. 

� De strenge aanpak van leegstand, verwaarlozing en verkrotting wordt verdergezet. 

 

 

 

#goedvoorheusdenzolder 
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• Een publieke en fraai ingerichte ontmoetingsruimte in elk kerkdorp 

• Ondersteuning van buurtinitiatieven  

• Slimme aanplanting van bomen op die plekken waar ze nodig zijn, zonder hinder voor de 

buurtbewoners. 

 

 

 

Monumenten & landschappen, publieke ruimte :  

 

G|O|E|D Heusden-Zolder kiest voor maximale mogelijkheden tot ontmoeting. In nieuwe  

pleinen en straten ontwikkelen wij voldoende mogelijkheden tot ontmoeting en groen. 

Heusden-Zolder is een mooie gemeente met een rijk en cultureel verleden. 

Een samenwerking met het IOED (intergemeentelijke onroerend erfgoed diensten) zorgt ervoor 

dat ons erfgoed geïnventariseerd en bewaard blijft. 

We zorgen voor een hedendaagse invulling van het Woutershof.  

GIOIEID Heusden-Zolder blijft de historisch-culturele initiatieven die ons erfgoed opwaarderen 

ondersteunen. 

 

 

Rationeel energieverbruik :  

 

CO² uitstoot verminderen! We ondertekende de “convenant of Mayors” waarin we volgende 

initiatieven verder willen uitwerken: 

1. Inzetten op kernversterking om open ruimte te vrijwaren 

2. Investeren in een “fossielvrije brandstof-gemeente” door energiebesparing, 

hernieuwbare energie,… 

3. Investeren in fiets- en wandelwegen, het bijkomend investeren in stille wegen 

4. Laadpalen voor elektrisch rijden gekoppeld aan het “vergroenen” van ons 

wagenpark. 

5. Stimuleren en ondersteunen van kringloop- en deeleconomie 

 

� In de voorbije jaren werd er al heel wat gewerkt aan het verbeteren en zuiniger maken 

van ons patrimonium: Bibliotheek,  nieuwe CVO gebouw, Sporthal Eversel, 

Gemeentehuis,… 

� Plannen in uitvoering: Huis van het kind, academie Heusden, Beekbeemden,… 

� G|O|E|D Heusden-Zolder draagt permanent zorg voor een goed beheer van ons 

patrimonium, ook met het oog op nieuwe mogelijkheden en technieken inzake 

energiezuinigheid.  

� Handige tools en samenwerkingsverbanden (bv. Esco) moeten ons daarbij helpen. 

� Duurzaam wonen wordt in onze gemeente gepromoot en versterkt o.a. door het verder 

zetten van de gratis DUWOLIM Plus-lening (de gemeente neemt de intrest ten laste) voor 

aanpassingen aan de woning die het milieu ten goede komen. 

 

 

#goedvoorheusdenzolder 
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Toegankelijkheid :  

 

� Onze gemeente heeft in het verleden, onder impuls van de Gatab en zijn voorzitter, al 

prachtig werk geleverd op vlak van toegankelijkheid. Dat werk is nooit af! 

 

� G|O|E|D Heusden-Zolder  wil de Gatab omvormen en uitbreiden naar een 

gezondheidsraad waar niet alleen de problematieken van de toegankelijkheid aan bod 

komen maar waar alle facetten behandeld worden die onder de noemer gezondheid 

vallen. 

 

 

� Alle schepenen letten op de integrale toegankelijkheid binnen hun beleidsdomeinen 

 

� Automatisch denken aan toegankelijkheid bij activiteiten 

 

� Lokale economie stimuleren om hun zaak toegankelijk te maken 

 

� Verder zetten van de convenant met Inter (vroegere toegankelijkheidsbureau) 

 

� Een laagdrempelige gemeente. Letterlijk. Een afgevaardigde van elke dorpsraad 

verzamelt voorstellen om de toegankelijkheid voor iedereen te verbeteren. 

 

 

 

Brandweer  

 

� Onze brandweer werd opgenomen in een zonewerking. 

Als gemeente blijven we automatisch deel uitmaken van de zoneraad. 

G|O|E|D Heusden-Zolder wil dat de burgemeester inspraak heeft en de brandweer 

als ons eigen korps beschouwt. De vestiging in Heusden-Zolder met onze vrijwilligers 

moeten we blijven ondersteunen. 

 

 

 

Verkeer/verkeersinfrastructuur, mobiliteit & openbaar vervoer :  

 

Onze gemeente is op het vlak van verkeer zeer ruim voorzien: 

� We hebben 3 op- en afritten op de autostrade 

� We hebben 2 stopplaatsen voor de trein 

� We hebben een busrouteplan doorheen heel de gemeente 

� We hebben al de trage wegen geïnventariseerd 

� We worden doorkruist door 3 fietssnelwegen (2 in werking en 1 in de planning) 

 

We blijven inzetten op permanente verbetering. 

 

 

 

#goedvoorheusdenzolder 
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� Op- en afritten van de autosnelweg: 

 

� Het complex 26Bis wordt aangesloten op een gewestweg, die moet zorgen voor 

de ontsluiting van de industrieterreinen Zolder-Lummen, Kolenhaven en 

Lummen- Gestel. Alle aanpalende dorpskernen (Ubbersel, Eversel, Viversel, 

Genebos en Rekhoven) moeten gevrijwaard blijven van het zwaar verkeer.  

 

� De carpoolparking aan afrit 27 moet geëvalueerd worden en indien nodig 

uitgebreid. 

 

� Stopplaatsen NMBS 

 

� We blijven ijveren voor een bijkomend aanbod in de spits en tijdens de 

weekends. 

� Rechtstreekse treinen naar de studiesteden (Diepenbeek en Leuven) 

� Optimaal gebruik van het transferium in Heusden 

� Aansluiting zoeken in het Spartacusplan. 

 

� Busrouteplan: 

 

� Het huidige busrouteplan moet de minimale basis blijven van ons busvervoer in 

de gemeente. 

� We waken over goede aansluitingen aan de stopplaatsen van de NMBS. 

� De site van (het nieuwe) cc Muze en het CVO moeten mee opgenomen worden. 

� vlot openbaar vervoer naar het industrieterrein Zolder-Lummen. 

 

� Trage wegen en veilige fietsverbindingen:  

 

• Meer en betere fietspaden en fietssuggestiestroken.  Een veilige schoolomgeving voor alle 

kinderen en jongeren. 

 

� De uitvoering van het tragewegen-plan moet verdergezet worden. We 

voorzien hievoor min. €50.000 per jaar voor de realisatie / aankoop van de 

trage wegen. 

� Een goede samenwerking met de dorpsraden en de scholen is essentieel. 

� Uitwerken van een geoptimaliseerd schoolrouteplan d.m.v. van een app die 

door de leerlingen en ouders steeds kan geactualiseerd worden.  

� We zetten ons in voor een goede kwaliteit van de fietswegen. 

 

 

� Fietssnelwegen: 

 

� Aan de oost- (fietspad Zonhoven – Neerpelt) en de west- (fietspad naast het 

Albert kanaal) zijde zijn er al fietssnelwegen. Een derde sluit aan langs de 

spoorlijn vanuit Houthalen richting Mol. 

� We pleiten om het routeke op te nemen als verbindingsroute. 

� De verdere uitbouw moet zo spoedig mogelijk klaar zijn 

�  

#goedvoorheusdenzolder 
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Reiniging/huisvuil/recyclage :  

 

Voor het ophalen van ons huisvuil pleiten we bij Limburg.net dat bij iedere ophaling al de 

fracties worden meegenomen (huisvuil, GFT, Plastiek, …)  Daarnaast kan men gratis terecht 

op het recyclagepark. 

Papierophaling laten we doen door de verenigingen (zolang er kandidaten zijn). 

 

G|O|E|D Heusden-Zolder zet in op een propere gemeente. Sluikstorters moeten aangepakt 

worden. We plaatsen nog meer sluikstort-camera’s. 

 

We pleiten ervoor om de glascontainers zo veel mogelijk ondergronds te maken om de 

geluidshinder te beperken. (in overleg met Limburg.net) 

 

• Via strategisch geplaatste camera’s wil G|O|E|D Heusden-Zolder alle vormen van overlast 

en het storten van zwerfvuil stevig aanpakken. Boetes/retributies voor sluikstorten 

verdubbelen wij naar 500 euro. Een NETTE buurt is een GOEDE buurt. 

 

 

ICT :  

 

ICT is niet meer weg te denken in onze huidige samenleving. 

Als beleidsmensen moeten we het grote papierverbruik beperken en efficiënter werken. 

Verdere digitalisering van onze vergaderingen van het schepencollege en de gemeenteraden. 

Om op een snelle en adequate wijze met onze inwoners te communiceren wenst G|O|E|D Heusden-

Zolder te kiezen voor een digitaal forum om klachten, meldingen of inspraak mogelijk te maken. 

 

Patriottische verenigingen-jumelage :  

G|O|E|D Heusden-Zolder  vindt het belangrijk dat mensen samen komen. 

De contacten met de zustergemeenten uit het buitenland worden bestendigd.  

We trachten de jongeren mee te nemen in dit verhaal, om alzo de cultuur en de geschiedenis van 

onze gemeenschap te blijven waarderen en de kennis ervan te stimuleren. 

G|O|E|D Heusden-Zolder  wil het Verbroederingscomité herwaarderen als de gemeentelijke 

ambassadeur van Heusden-Zolder. 

 

Buurt-, wijkwerking, feesten, kermissen, fuiven, emancipatie, minderheden :  

G|O|E|D Heusden-Zolder trekt de kaart van een gezellig Heusden-Zolder, waar plaats is voor 

initiatieven. Buurtbewoners leren elkaar op een positieve manier kennen. Dat leidt automatisch tot  

 

#goedvoorheusdenzolder 
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meer zorg voor elkaar en een gevoel van geborgenheid. G|O|E|D Heusden-Zolder wil alle mensen 

van Heusden-Zolder verbinden. 

G|O|E|D Heusden-Zolder is zich bewust van de democratie in zijn dynamiek. De verandering in de 

maatschappij maakt dat onze gemeenschap complexer is geworden. G|O|E|D Heusden-Zolder kiest 

voor een levende democratie waar de burger centraal staat en verdraagzaamheid evident is. Onze 

multiculturele gemeenschap is een meerwaarde voor iedereen. Radicalisering mag geen 

voedingsbodem zijn voor onze jongeren. 

Fuiven, feesten, kermissen,… al dan niet in openlucht moet mogelijk zijn in onze gemeente.  

Om nog meer mensen persoonlijk te kunnen ontmoeten, organiseren wij elk jaar een grote 

barbecue, telkens in een ander kerkdorp. Uiteraard is elke inwoner van Heusden-Zolder welkom. 

Een mooie gelegenheid om de andere levendige buurten van onze gemeente beter te leren kennen. 

• Verenigingen en personen die zich breed opstellen willen wij extra eren met “de Prijs voor 

SAMEN-LEVEN”. 

• Financiële ondersteuning van buurtinitiatieven die mensen samen brengen. 

 

 

Lagere school Beekbeemden :  

Onze gemeentelijke basisschool staat voor een dynamisch beleid en visie die mee evolueren met de 

huidige maatschappij. Directie, leerkrachten en het schoolbestuur maakten de keuze om in de 

toekomst de “Brede School”-visie te ondersteunen. Dat betekent dat de schoolinfrastructuur 

openstaat voor iedereen. De gemeentelijke basisschool maakt zo deel uit van het sociale netwerk in 

Zolder-centrum. Er bestaan al samenwerkingsverbanden met de Muziekacademie, de GABK, ’t 

Weyerke, WZC Bloemelingen, jeugdverenigingen, sportclubs, de lokale bevolking,… De school draagt 

op deze manier bij aan de sociale ontplooiing, biedt gelijke kansen en een echte ontwikkeling in onze 

democratische samenleving. Ze doet dit steeds met een bijzondere aandacht voor de kinderen met 

een sociale of culturele achtergrond. 

Ons gemeentelijk onderwijs staat open voor iedereen, ongeacht zijn of haar filosofische of 

ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit. Beekbeemden is een 

weerspiegeling van de bevolking in onze gemeente, met een gezonde mix tussen autochtonen en 

allochtonen waardoor er een dam gevormd wordt tegen segregatie. 

Het overleg tussen de basisscholen van alle netten in onze gemeente moet verdergezet worden.  

We voorzien de realisatie van deze nieuwe Brede school op de site van het voormalige 

cultuurcentrum Muze.  

 

 

 

#goedvoorheusdenzolder 
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Kinderopvang :  

IEDER kind heeft recht op kinderopvang, ook de kinderen die in onze gemeente school lopen en van 

buiten onze gemeente zijn!  Ook onderzoeken we de mogelijkheid om de kinderen van werkende 

ouders, die in Heusden-Zolder werken maar er niet wonen, toe te laten. 

In Heusden-Zolder worden 1 op 4 kinderen geboren in een kansarm gezin. We moeten ervoor ijveren 

dat er maximaal wordt ingezet op mensen die werken… We moeten de kinderopvang decentraliseren 

om tegemoet te komen aan de vraag. We willen méér opvang. Elk initiatief is prima! Bereikbaarheid, 

beschikbaarheid, betaalbaarheid, openingsuren en personeel moeten in functie van de noden en 

vragen van de bevolking bekeken worden. Hiervoor moet er een kwalitatief sterk aanbod zijn. Extra 

samenwerkingsverbanden met externen zoals scholen, verenigingen, sport en onthaalgezinnen 

moeten we stimuleren. G|O|E|D voorziet extra financiële middelen en personeel. De bestaande 

infrastructuur moet maximaal benut worden. 

 

CVO :  

CVO De Verdieping moet zich blijven profileren als een dynamisch centrum voor 

volwassenenonderwijs waar je professioneel georganiseerde opleidingen kan volgen: een ruim en 

toekomstgericht cursus- en opleidingsaanbod, vormingsinitiatieven en basiseducatie dat aansluit bij 

de interessesfeer en noden van al onze bewoners. 

Is er nood aan het openstellen van ons open leercentrum voor studenten in hun vrije momenten als 

stille studeerruimte? We bekijken het graag voor u. 

De samenwerking met de Provincie, de lokale bedrijven, VDAB en mogelijke andere partners loopt 

verder en wordt uitgebreid.  

Het is een meerwaarde voor Heusden-Zolder en de omgeving dat het CVO en de VDAB, mensen 

zonder secundair diploma begeleidt in 1 van hun beroepsopleidingen om alsnog op de arbeidsmarkt 

vlotter aan een job te geraken. Als gemeentebestuur moeten we deze werking ondersteunen om het 

werkloosheidscijfer naar beneden te halen. 

 

Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten :  

Onze GABK is sinds enkele jaren de grootste van Vlaanderen. Ze heeft vestigingsplaatsen in 

Houthalen-Helchteren, Tessenderlo, Beringen, Heusden-Zolder en Leopoldsburg. Ze is erg 

laagdrempelig voor groot en klein. Het is een doel op zich dat IEDEREEN de mogelijkheid krijgt om 

deel te nemen aan de lessen. Er is een samenwerking met de lokale scholen om naschools zoveel 

mogelijk kinderen de kans te bieden om deel te nemen aan de lessen. De uitbreiding naar 

andersvaliden is zeker een meerwaarde. 

Het rijke tentoonstellingsprogramma van de GABK en de betrokkenheid bij het cultureel-artistieke 

leven in de regio West- en Midden Limburg getuigt van de sterke dynamiek die er heerst. De 

Academie kent een lange traditie in het opzetten van kwaliteitsvol kunstonderwijs, smaakmakende 

exposities, bijzondere studiereizen en verrijkende samenwerkingen via tijdelijke projecten.  

 

#goedvoorheusdenzolder 
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GIOIEID Heusden-Zolder kiest voor het behoud van het lesaanbod van de GABK in ieder kerkdorp in 

het naschools aanbod van de jongere kinderen. 

 

Bibliotheek :  

De bibliotheek van de toekomst blijft een gratis laagdrempelig en open huis. Door haar uitgebreide 

collectie houdt de bib je blik op de wereld open. Met activiteiten voor jong en oud, met aandacht 

voor het lokale, maar ook voor maatschappelijke thema’s, verbindt de bib mensen en meningen. Je 

kan er je mediawijsheid vergroten door kennis te maken of te experimenteren met nieuwe digitale 

media. De bib is een ontmoetingsplaats, die ook ruimte biedt om informatie te delen. De bib werkt 

actief samen met scholen en motiveert elke bezoeker om levenslang te leren en te genieten. Van 

pasgeboren baby tot ouderling in het rusthuis: voor elke stap in het leven is er de bib! 

Het digitale concept van de bib wordt meer en meer uitgebreid in de toekomst. GIOIEID Heusden-

Zolder vindt het belangrijk dat er over de gemeentegrenzen heen kan samengewerkt worden. Dat 

komt elke bezoeker ten goede.  

 

Cultuur :  

Heusden-Zolder heeft een rijk sociaal-cultureel verenigingsleven. Er zijn meer dan 100 verenigingen 

die actief bijdragen aan de creatieve kracht van onze gemeente. Dat is een enorme luxe die we met 

G|O|E|D Heusden-Zolder willen koesteren. Daarenboven hebben we ook tal van professionele 

organisaties die een gezonde voedingsbodem vormen voor culturele diversiteit en een brede 

kunstbeleving. Er zijn weinige gemeenten die, naast een goed uitgeruste bibliotheek, ook over een 

dynamisch cultuurcentrum én academie beschikken. Het is ook prachtig om te zien hoe al deze 

verenigingen en instellingen de krachten bundelen om van Heusden-Zolder een sociaal én cultureel 

paradijs te maken. In dit netwerk zijn honderden vrijwilligers actief die we met raad en daad moeten 

bijstaan. Met G|O|E|D Heusden-Zolder gaan we dit culturele leven nog sterker ondersteunen en 

stimuleren.  

GIOEID Heusden-Zolder wil het nieuwe CC Muze op de Mijnsite uitwerken tot een echte 

ontmoetingsplek. We willen de nieuwe mijnsite opwaarderen. Het Marktplein zal een socio-culturele 

meerwaarde krijgen in de toekomst. GIOIEID Heusden-Zolder wil culturele projecten zoals 

Mijnkracht, Circo Paradiso,… ondersteunen zodat onze plaatselijke bevolking regelmatig kan proeven 

van een prachtig evenement in de buurt. 

Het budget voor cultuur en toerisme moet gevrijwaard blijven. Omdat er minder subsidies vanuit de 

provincie en vanuit de overheden zijn voorzien, is het belangrijk dat er projectmatig wordt gewerkt. 

De rol van de gemeentelijke cultuurraad en het beheersorgaan van bibliotheek & cultuurcentrum is 

onontbeerlijk. De komst van het nieuwe cultuurcentrum is een belangrijke draaischijf voor echte 

culturele verbondenheid. Het mijnwerkersverleden wordt vanzelfsprekend meegenomen in de 

toekomst.  

 

#goedvoorheusdenzolder 

 



 21

 

Cultuur is voor G|O|E|D Heusden-Zolder geen eiland voor de uitverkorenen. Cultuur moet bijdragen 

aan het welzijn van elke inwoner. Hiervoor laten we ons inspireren door Artikel 27 uit de Universele 

Verklaring van de Rechten voor de Mens dat zegt dat iedereen het recht heeft om te genieten van 

kunst en cultuur. Uit onderzoek is gebleken dat Cultuurparticipatie de belangrijkste welzijnsindicator 

is, na het beschikken over een goede gezondheid. We moeten cultuur dus alle kansen geven tot 

ontplooiing in relatie met onderwijs, toerisme, erfgoed en lokale economie. Want cultuurbeleving is 

voor ons geen doel op zich, maar een manier om bij te dragen aan het 'wel-zijn' van iedereen in onze 

gemeente. 

G|O|E|D Heusden-Zolder wil, net zoals de Provincie, ook in de toekomst extra inzetten op de 

samenwerking tussen cultuur, toerisme en erfgoed.  

 

Wij blijven openstaan voor … 

 

° nieuwe, noodzakelijke initiatieven die zich aandienen. 

° hulp daar waar nodig. 

° leuke ideeën die een meerwaarde vormen waar wij ons als groep kunnen in vinden. 
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