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1. Opzet van dit advies
Het gemeentebestuur van Heusden-Zolder vroeg de medewerking van de lokale fietsersbond om
een voorstel op te maken voor de plaatsing van 10 à 20 fietsenstallingen. Dit volgens een aantal
vooropgestelde criteria zoals spreiding over de gemeente en functionaliteit.
Startpunt voor de fietsersbond was een inventarisatie van de bestaande infrastructuur gevolgd
door een bevraging van de noden en behoeften van dorpsraden, KWB’s en belanghebbenden.
Op basis van haar ervaring en kennis maakte de fietsersbond een opsomming van locaties voor
de plaatsing van al of niet overdekte fietsstallingen.
Het eigentijds ontwerp dat de gemeente aan de infrastructuur wil geven zal zeker een
meerwaarde betekenen. De fietsersbond op haar beurt pleit voor die stalling die de functionele
en recreatieve fietser maximaal comfort biedt, oplaadmogelijkheid, verlichting, een
communicatiebord, een pompinstallatie…en veiligheid.
Het project beoogt een aanvulling te zijn van de bestaande gemeentelijke fietsinfrastructuur om
het functionele en recreatieve fietsgebruik verder te stimuleren.



2. Criteria van de gemeente
q Vertrekkend van een “blanco blad”

q Geen tijdslimiet

q 10 à 20 fietsstallingen

q Overdekt / niet overdekt

q Verspreid over de gemeente

q Op relevante plaatsen

q Op openbaar domein

q Voor functioneel/recreatief fietsgebruik



3. Voorstellen voor Eversel
q Ontmoetingscentrum St.-Baaf

q Voorzijde St.- Jacobuskerk



q Enkele fietsbeugels om naast de bestaande fietsparking te plaatsen zou wel welkom zijn. Hoe
zit het met oplaadpunten?

q Aan "het klein cafeetje" van St Baaf is het zeker wenselijk om een stalling te hebben.

q Er was een voorstel om aan de kerk een nieuwe stalling te plaatsen omdat de de oude
versleten is. Een grote stalling is niet nodig op deze plaats, wegens het teruglopen van het aantal
deelnemers aan de diensten en de meeste (wegens de ouderdom) met de wagen komen.

q Het voorstel van Danny om een klein fietsenstalling is zeker welkom.

q Aan de jeugdlokalen van Eversel zijn deze stallingen zeker een aanrader, aangezien veel van
onze scouts (200 tal leden) met de fiets uit de omliggende kerkdorpen komen. 

Ingewonnen voorstellen



Fietsenrek mag verwijderd en verplaatst worden



Verplaatsing naar zijkant van de cafétaria met vrijwaring
privé- inrit en toegang leveranciers



Plaatsen van beugels over de gehele lengte



Plaatsen van beugels met oplaadpunten



Fietsenstalling aan “Caféke” en speelplein “Het mierke”



Verwijderen fietsenstalling zijkant kerk



Nieuwe fietsenstalling type “Heusden-centrum” ingang kerk



Voorzijde St.- Jacobuskerk

3 fietsenstallingen Gewenst type stalling



4. Voorstellen voor Heusden-centrum
q Jeugdlokalen/academie Het Heem

q Omgeving sporthal Olympia/tennis

q Bibliotheek, St.-Willibrordusplein

q Omgeving Kapellehof/bushalte kerk/OCMW/winkel-horeca ’t Weyerke



q Omgeving bushalte Koerselsebaan, Kapellehof, achteraan kerk en OCMW gebouw en nieuwe
winkel/horeca-zaak ’t Weyerke

q Omgeving sporthal en tennis

q Jeugdlokalen/academie Het Heem/De Schom

q Ik(Julien Maebe) wil aandringen om de geplande fietsenstalling aan het jeugdlokaal
Schomstraat  te realiseren. Uitgebreide plannen zijn daarvoor ingediend en besproken met
jeugdraad en toenmalige schepen van jeugd ORU. Maar er was geen geld meer over bij de bouw
wegens overschrijding van het budget. De fietsenstalling vormt een extra buffer om onvoorzien
weglopen op Schomstraat te voorkomen.

q Op het Willibrordusplein rond de standbeeldjes aan het bouwsel voor de kerk.

Ingewonnen voorstellen uit Heusden-centrum



Kapellehof/’t Weyerke/bushalte…



Omgeving sporthal Olympia/tennis



Academie



Jeugdlokalen Het Heem



Omgeving bibliotheek



5. Voorstel voor Berkenbos
q Brilonplein 162



Brilonplein 162



6. Voorstellen voor Zolder-centrum
q Sportpark Vrijheid

q De blokhut Meylandt

q St.-Vincentiuskerk (vooraan, Heldenplein)



q Zoals eerder gemeld staan er wel fietsenstallingen aan de achterkant van de kerk maar beter
zou eigenlijk zijn aan de voorkant (bij de gehandicapte parking) of aan de overkant bij de
bakker....

q Op het terrein van de JOGEM staan losse fietsenrekken die ook geregeld van plaats wisselen.
Daar zouden ook mooie vaste fietsenrekken niet misstaan maar ik weet niet of dat een
bevoegdheid van de gemeente is.

q Station Zolder

q Kasteel Meylandt (tekenacademie)

q Aan de Jogem (feestzaal, jeugdlokalen, atletiek en speelzone) in Zolder zou een goede
fietsenstalling geen overbodige luxe zijn. 

q Een fietsenstalling aan de kerk in Zolder is zeer welkom. Er is stalling voorzien aan de
achterkant van de kerk. Hier staat nooit een fiets gestald. En aan de ingangszijde zet men de fiets
tegen de muur langs de Dorpsstraat op tegen de struiken aan de kant van de parking.

q Een locatie waar ik denk dat een fietsenstalling niet zou misstaan is ’t Weyerke in Zolder,
Domherenstraat.

Ingewonnen voorstellen



Sportpark Vrijheid



Voorzijde St.-Vincentiuskerk



7. Voorstellen voor Bolderberg
q Bushalte Broederspad

q St.- Jobkerk

q Witte Zaal

q Sporthal KAJOBA

q Tennishal/voetbalvelden Broederspad

q Startplaats kluiswandeling



Ingewonnen voorstellen
q (bushalte) Bolderberg Kerk (vandaag = te weinig capaciteit en niet overdekt)

q Bushalte Bolderberg Broederspad (vandaag = niets voorzien, fietsen tegen omheining)

q Witte Zaal

q Sporthal Bolderberg

q Tennis/voetbal in Broederspad (vandaag = niets?) 

o taak voetbal/tennis ipv gemeente?

q Vertrekpunt wandeling de Kluis thv parking achteraan Kluisstraat (vandaag = slechte en
slecht geplaatste rekken / of is dit reeds aangepakt?) Onderdeel van investering
toegangspoort De Wijers?

https://goo.gl/maps/CQ8eShCyZ8ZPbR5q6
https://goo.gl/maps/CQ8eShCyZ8ZPbR5q6


Bushalte Broederspad



St.- Jobkerk



Witte Zaal



Sporthal Kajoba



Startplaats kluiswandeling



Tennis Broederspad



Voetbalvelden jeugd K. Bolderberg FC



8. Voorstellen voor Boekt
q Den Ubbel

q Jeugdlokalen Boekt

q Kerk en school Reitveld



q Specifiek voor Boekt geloof ik persoonlijk dat de blokhut achter kasteel Meylandt
misschien een goede plaats kan zijn voor een fietsstalling. In de zomer komt hier in de
weekend veel volk.

q Verder misschien de bushaltes in de Ubbelstraat,maar hier staan al bescheiden
fietssteunen,maar niet overdekt.

q Aan het buurthuis : zelfde plaats als waar nu het fietsenrek staat, liefst overdekt en
indien mogelijk met verlichting. Te integreren in de dorpskernhernieuwing ?

q Aan de kerk / school in Reitveld : te integreren in de dorpskernhernieuwing ?

q Aan de jeugdlokalen ; hoeft niet overdekt te zijn

Ingewonnen voorstellen



Den Ubbel



Jeugdlokalen Boekt



Kerk/school



Blokhut Meylandt



9. Voorstellen voor Viversel
q Kerkplein St.-Quirinus

q De Val

q De Vierseleer



Ingewonnen voorstellen
De dorpsraad stelt 2 locaties voor, er van uit gaande dat het overdekte fietsenstallingen gaan
zijn.

 1. Aan domain de Val, om dorpsbewoners meer te stimuleren om naar daar te komen met de
fiets. Ook om het domein meer te promoten voor de dorps bewoners, ook als het buurtcafé niet
open is. Bijvoorbeeld om te petanquen of met de kinderen te komen spelen, plaats waar de
jeugd kan afspreken.

 2. Andere optie is op het kerkplein, vanwege zijn centrale ligging in het dorp en de aanwezigheid
van een bushalte

 Werd niet weerhouden:

1)      Bushalte Westlaan, omdat het nog onduidelijk is welke impact de werken op de
Westlaan hebben op de locatie van die halte.

2)      Vierseleer, gaat een overdekte rookplaats worden ipv fietsenstalling.



Kerkplein St.-Quirinus



De Val



10. Voorstellen voor Lindeman
q Volkerenplein/Lindehof

q Eikenstraat/La Cantina

q Kerk/La Baracca/wijkcentrum



Volkerenplein/Lindehof



Eikenstraat/La Cantina



Kerk/La Baracca/wijkcentrum



11. Ingewonnen voorstellen “Vrienden van de fietsersbond”
Ik (Ludo Deleux) denk dat we eerst moeten kijken naar de bestaande fietsrekken. Staan ze op de
goede plaats? Zijn ze nog van voldoende kwaliteit? Zijn er op sommige plaatsen niet te weinig?
Bv op de cité? (Aan apotheek Boits mag er zeker nog eentje bij.)
De fietsstallingen zouden volgens mij ook duidelijk aangeduid moeten worden ( een kwestie van
communicatie).
Ik zou, indien mogelijk, nog fietsstallingen plaatsen aan kerken ( bv ook op Lindeman), niet
noodzakelijk voor kerkgangers, maar omdat ze toch wel op centrale plaatsen liggen, waar ook
niet-kerkgangers kunnen van profiteren voor bezoeken in de omgeving.
Ik denk ook aan het begin van een wandelgebied, bv Finse piste ( ook voor Eversel bos), aan de
terril ( zijn de bestaande wel veilig genoeg?), aan de voet van de Kluis ( nu kun je daar beneden
je fiets vastmaken aan een houten balk, wat rommelig en niet zo veilig?)
 



Bekend punt, inderdaad, hier wordt gefietst door de Mangelbeekvallei om zich naar Zolder of
Meylandt te verplaatsen.

Ik (Paul Coolen) vind op deze plaats (Schootstraat 178) een fietsenrek niet slecht omdat je dan
naar daar kan fietsen en verder kan wandelen. Ik zou ze vervangen door een viertal fietsbeugels
(= 8 fietsen). Parkeren zou ik hier zeker niet uitbreiden. Idee voor later of opnemen in het plan
“Fietsenstallingen in HZ”?

 Eén van de “poorten” naar het natuurgebied Mangelbeekvallei ! Andere locaties: t.h.v.
Kerkebosstraat nr. 64 en aan de Blokhut Meylandt.

Van mij heb je al de 3 “ingangspoortjes” gekregen voor het natuurgebied Mangelbeek. Een
goede fietsenstalling (vb. 4 beugels voor 8 fietsen, aan de Blokhut wat meer als er daar al geen
is) zou daar niet misstaan. We kunnen dan via “Zo kan het ook” fietsen (functioneel) en
wandelen (recreatief) in de kijker zetten.

Ingewonnen voorstellen “Vrienden van de fietsersbond”



Mangelbeekvallei : poort 1



Mangelbeekvallei : poort 2



Mangelbeekvallei : poort 3



Onderzoek naar onthaalpunten De Wijers gestart

…Aan die onthaalpunten komen infoborden, zit- en picknickbanken, fietsstallingen en andere
elementen, alles in de huisstijl van De Wijers.

Het openbaar onderzoek loopt tot 15 april, wie opmerkingen of bezwaren heeft kan die indienen
bij de gemeente. 



12. Advies van de fietsersbond
Fietsgebruik en fietsverkoop boomen.

De groei van het fietsverkeer stelt lokale besturen voor uitdagingen op het vlak van fietsparkeren.
Geen fietsbeleid zonder stallingsbeleid !

De fietsersbond benadrukt dat het stallen van een fiets het begin- en eindpunt is van een
functionele of recreatieve verplaatsing. De fietser vraagt om een kwalitatieve stalling waarbij
comfort en veiligheid basisvereisten zijn. De opkomst van dure e-bikes vereist zo’n hoogwaardige
fietsenstallingen.

De fietsersbond geeft de voorkeur aan fietsnietjes of fietsbeugels als fietsparkeersysteem. De
fiets kan stabiel gestald en worden afgesloten. Wielsystemen daarentegen zijn diefstalgevoeliger
en schadelijker voor de fiets.

De variatie aan fietsmodellen vereist de nodige aandacht. Bakfietsen en fietsaanhangwagens
nemen meer plaats in. Dikke banden van e-bikes en mountainbikes vereisen aangepaste
stallingen.

.



Veiligheid ! De fietser wenst zijn rijwiel ongeschonden in de stalling terug te vinden. Het project
“weesfietsen” dat de fietsersbond Heusden-Zolder opstartte vormt in dit kader een onderdeel.
Gevandaliseerde of achtergelaten fietsen geven immers een somber beeld en veroorzaken een
onveiligheidsgevoel. Het is daarom aangewezen een analyse te maken van de fietsdiefstallen in
onze gemeente. De fietser vraagt zich namelijk af : “Kan ik mijn fiets hier veilig achterlaten ?”

Signaleren (E9a met M1) van een fietsenparking met verticale signalisatie maakt
fietsenrekken en fietsenstallingen meer zichtbaar in het straatbeeld en versterkt zo de
fietscultuur.

Fietsvoorzieningen op autoparkeerplaatsen stimuleren het fietsgebruik. Zo kan één
parkeerplaats omgevormd worden tot een stalling voor 6 fietsen. Geen fietsen meer op het
trottoir zodat de reglementaire breedte van het voetpad kan gevrijwaard worden voor de vrije
loopweg van de voetganger.

De grootte van een fietsenstalling wordt bepaald door het aantal fietsen uiteraard. Het
fietsimago wordt geschaad in geval van lege of bijna-lege fietsenstallingen. Tellingen en
observaties bieden hier een oplossing.

Momenteel is er noch een inventaris noch een onderhoudsplan van fietsenstallingen. De
fietsersbond engageert zich om een databank op te stellen om een meer gestructureerde
aanpak te versnellen.

Dit advies beperkt zich echter tot een lijst met locaties voor fietsenstallingen.



13. Lijst met voorstellen



Viversel Argument

De Val Ontmoetingscentrum / Aantrekkelijker maken voor activiteiten

Plein St.-Quirinuskerk
De Vierseleer

Centraal / bushalte / sociale controle
Ontmoetingscentrum, afhaalplaats schoolkinderen

Heusden-centrum

Jeugdlokalen/Academie Het Heem Jongerencentrum / Structurele aanwezigheid fietsers

Sporthal Olympia/tennis & padel Gegarandeerd aanbod fietsers sporthal, speeltuin… / Populaire
bestemming

Bibliotheek Permanent aanbod bezoekers / functies in de buurt

Kapellehof/bushalte/OCMW/winkel-horeca ’t Weyerke Mobifunctie

Zolder-centrum

Sportterreinen St.-Annastraat Sportcentrum

Blokhut Meylandt Fietsattractiepool / Poort Mangelbeekvallei /Fiets-wandel-fiets

St.-Vincentiuskerk vooraan Centrale ligging



Eversel

St.-Baaf vooraan
St.-Baaf caféke en speelplein Het mierke
Voorkant St.-Jacobuskerk

Ontmoetingscentrum
Evenementen / thuis van wielerclubs

Lindeman

Volkerenplein
Eikenstraat La Cantina
Kerk-La Baracca-wijkcentrum

Ontmoetingsplein / Evenementen

Bolderberg

St.-Jobkerk Centraal / Mobipunt

Bushalte Broederspad Mobipunt

Witte Zaal Ontmoetingspunt / Uitgang school

Sporthal KAJOBA Clubs / Horeca / Uitgang school

Tennis en voetbalvelden Ontmoetingspunt / Short cut via Bovy

Start Kluiswandeling Recreatieve attractiepoolBerkenbos

Brilonplein 162 Woon- & winkelfunctie

Boekt

Buurthuis Den Ubbel
Jeugdlokalen Boekt
Kerk-school Reitveld

Enige ontmoetingscentrum in Boekt / In- en uitgang basisschool Reitveld
/ Centraal gelegen



14. Referenties
q Fietsvademecum hoofdstuk 4 “ontwerprichtlijnen voor fietsvoorzieningen – versie 2017”

q Fietsvademecum Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Fietsparkeervoorzieningen

q Sterk fietsbeleid – magazine juni 2020 – nr 9

q Fietsenstallingen in Vlaanderen en Brussel, goede voorbeelden – Fietsersbond vzw 2009

q Fietsparkeren – Fietsberaad Vlaanderen

q De Stallingswijzer – Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid – januari 2001

q Verkeersreglement 1 december 1975

q FietsActiePlan Turnhout 2015 – 2018

q In Vlaanderen geldt het Besluit van de

q Vlaamse regering van 27 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening
inzake wegen voor voetgangersverkeer


