
 Project :
Zolder-

Centrum
“Invoeren
van één grote
fietserszone”!



Citaat van burgemeester Mario Borremans
(GOED) na de tijdelijke sluiting “Schoolstraat” te
Bolderberg in hbvl. 14-12-20 :
Uit gesprekken met de school en de ouders stel
ik vast dat er opvallend veel meer kinderen met
de fiets naar school komen. Dat is positief en
willen we blijven stimuleren. 

De “mindset” is helaas nog steeds
eerst de wagen, ….



De FB hanteert steeds ‘t “STOP- principe” 

1. Stappen
2. Trappen
3. Openbaar

vervoer
4. Personenwagens



Dit weten
we nu,…
dus,tijd
om er
meteen
wat aan
te doen !



Minder doden en gewonden op onze
wegen tijdns de eerste 9 maanden
van het jaar, zo kopt de nieuwe
verkeersveiligheids- barometer van
VIAS vandaag. Minder verkeer door
de lockdown speelt zeker een grote
rol . Positief, toch?... 

Niet als we naar de cijfers voor de fiets kijken. “In Vlaanderen valt vooral op dat
er tijdens de zomermaanden meer fietsdoden waren. Er vielen 17 fietsdoden in
het derde trimester, het hoogste aantal sinds 2014.” Om de 5 dagen kwam een
fietser om in het verkeer. De oorzaken ….? Er is  dringend verder onderzoek over
nodig omdat het aantal fietsers zal blijven stijgen de komende jaren en dat er dus
versnelde investeringen nodig zijn in veilige fietsinfrastructuur. Wanneer volgt
er nu eindelijk een echt concreet fietsveiligheidsplan in Vlaanderen? 

https://www.vias.be/nl/onderzoek/verkeersveiligheidsbarometer/
https://www.vias.be/nl/onderzoek/verkeersveiligheidsbarometer/
https://www.vias.be/nl/onderzoek/verkeersveiligheidsbarometer/


“Fietsstraten/fietszone” :
Fietsers bepalen de snelheid

Auto’s = max 30 km/u en inhaalverbod!



Link : film 2 min.

https://www.focus-wtv.be/nieuws/kortrijkse-binnenstad-één-grote-fietszone
https://www.focus-wtv.be/nieuws/kortrijkse-binnenstad-één-grote-fietszone
https://www.focus-wtv.be/nieuws/kortrijkse-binnenstad-één-grote-fietszone
https://youtu.be/iokWC2hrysE






HBVL – donderdag 19 nov. 2020

Tachtig pagina’s concrete acties vormen samen het
fietsplan van Dilsen-Stokkem. Daarmee geeft de stad van
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld)
het goede voorbeeld om koning auto wat meer aan
de kant te laten. “Het is ook het eerste fietsplan in
Limburg”, zegt burgemeester Sofie Vandeweerd (Open
Vld) trots. “Fietsmobiliteit is één van onze vijf prioriteiten
deze legislatuur. Daarom investeren we 2,5 miljoen
euro in de herinrichting van school-omgevingen, de
bouw van een fietsbrug (Kantonsweg) en de verbetering
van fietspaden en fietssuggestiestroken. 



MAASMECHELEN
In de wijken Proosterbos en
Boseind komen er heel wat
aanpassingen om de mobiliteit te
verbeteren, zoals fietsstraten,
groenaanleg, geknipte straten en
snelheidsremmers. Als de
gemeenteraad dinsdag groen licht
geeft, kunnen de werken dit
voorjaar starten…..

“Maasmechelen zet in op fietsers
en voetgangers. Hiervoor willen we
telkens een specifieke buurt
aanpakken

…. de werken zullen 19.750 euro
kosten en worden uitgevoerd door
de eigen gemeentelijke diensten.

HBVL – 14 dec. 2020



H-Z : vergelijkbaar met andere gemeenten
…. HBVL di 1.12.20  Bvb. Tessenderlo !

- …en vragen we dat er duidelijkheid komt rond de
fietsstraten in het centrum. Het is jammer dat het
gemeentebestuur ons in de kou laten staan.

- “We zijn met de drie scholen op deze campus in september
in gesprek gegaan met de burgemeester en de
mobiliteitsambtenaar. Een aantal leerlingen van het 4de
tot het 6de leerjaar vertrekt ’s avonds alleen naar huis. Op
zich niets abnormaals, maar zoals de verkeerstoestand er
nu uitziet, is dat heel gevaarlijk. Het gemeentebestuur
zegt wel dat het ermee bezig is, maar het duurt volgens
ons veel te lang.”

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20201130_98163694
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20201130_98163694


H-Z : vergelijkbaar met andere gemeenten
…. HBVL di 1.12.20  Bvb. Tessenderlo !

- …en er passeren hier tot 400 kinderen elke dag, en die
moeten tussen de auto’s manoeuvreren om op
school te geraken”, zeggen papa Kristof Aerts en
mama Vanessa Lemmens.

- “Er is ook geen fietspad in de Kerkstraat, dat maakt
het alleen maar moeilijker.” Ook mama Kelly Tessens
is ongerust. “Ik zet mijn twee kinderen met de auto
aan school af. Met de fiets naar school komen, is op
dit moment levensgevaarlijk.”….

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20201130_98163694
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20201130_98163694


Veilig Stappen, Veilig trappen in H.Z.!.….

30km/u

-> Het gemeentebestuur is duidelijk gewonnen voor
“Veilig stappen” en “Veilig trappen” (augustus 2020),
zie ‘t spandoek aan ‘t Bergske en school Luchtballon
(Schansstraat). (actie van www.verkeerskunde.be)

http://www.verkeerskunde.be/


Zolder Centrum  van zone 30  Fietszone

Motivatie / Noodzaak
4 scholen vlakbij ‘t centrum

-Kleuteronderwijs – “Molenholleke” – Holstraat +
Schuttershof (3-13)

-Kleuter- + Basisonderwijs – “Daltonschool” –    Het
Bergske 17

-Basisonderwijs – “Molenholleke” – Heldenplein

-Gemeentelijke basisschool – “Beekbeemden”
“Groen hart voor Zolder” (nieuwbouw GBS school voorzien

“Dekenstraat 40” -> oude CC Muze)



Basisschool
Molenholleke

Kleuterschool-
Molenholleke

Kleuter- en basis
Daltonschool

Nieuwbouw
gemeentelijke basis
school (voormalige
Muze)

Zolder Centrum  van zone 30  Fietszone



Zolder Centrum Nu - Zone 30 / 50

Huidige zone 30 op kaart

Kleuterschool
Molenholleke

Kleuter- en basis
Daltonschool

Dubbel rijrichting
Doprsstr. Van nr. 8
tot nr 28 met
busvervoer

Dubbel rijrichting
Pironlaan met
busvervoer

Project : Nieuwe
gemeenteschool
(voormalige Muze)

Dorpshof-’t Bergske
Eenrichting  voorzien.

dorpshof

dorpshof

‘t Bergske



Zolder Centrum Nu - Zone 30 / 50

Huidige zone 30 op kaart

Kleuterschool
Molenholleke

Kleuter- en basis
Daltonschool

Dubbel rijrichting
Dorpsstr. van nr. 8
tot nr 28

Dubbel rijrichting
Pironlaan

Project : Nieuwe
gemeenteschool
(voormalige Muze)

Dorpshof-’t Bergske
Eenrichting  voorzien.

dorpshof

dorpshof

‘t Bergske



Huidige situatie : Zone 30
-Dorpsstraat 8-38 (‘t 1ste deel –> New-Gym)

Bieststraat

Zolder Centrum  van zone 30  Fietszone



Zolder Centrum Nu - Zone 30 / 50

Huidige zone 30 op kaart

Kleuterschool
Molenholleke

Kleuter- en basis
Daltonschool

Dubbel rijrichting
Dorpsstr. van nr. 8
tot nr 28

Dubbel rijrichting
Pironlaan

Project : Nieuwe
gemeenteschool
(voormalige Muze)

Dorpshof-’t Bergske
Eenrichting  voorzien.

dorpshof

dorpshof

‘t Bergske



Huidige situatie : Zone 30
-Schuttershof (vanaf huis nr. 32)

Daltonschool 

Zolder Centrum  van zone 30  Fietszone



Zolder Centrum Nu - Zone 30 / 50

Huidige zone 30 op kaart

Kleuterschool
Molenholleke

Kleuter- en basis
Daltonschool

Dubbel rijrichting
Dorpsstr. van nr. 8
tot nr 28

Dubbel rijrichting
Pironlaan

Project : Nieuwe
gemeenteschool
(voormalige Muze)

Dorpshof-’t Bergske
Eenrichting  voorzien.

dorpshof

dorpshof

‘t Bergske



Huidige situatie : Zone 30
-Pironlaan vanaf 12 (dr Lemmens-Thielens)

Zolder Centrum  van zone 30  Fietszone



Zolder Centrum Nu - Zone 30 / 50

Huidige zone 30 op kaart

Kleuterschool
Molenholleke

Kleuter- en basis
Daltonschool

Dubbel rijrichting
Dorpsstr. van nr. 8
tot nr 28

Dubbel rijrichting
Pironlaan

Project : Nieuwe
gemeenteschool
(voormalige Muze)

Dorpshof-’t Bergske
Eenrichting  voorzien.

dorpshof

dorpshof

‘t Bergske



Huidige situatie : Zone 30 en 50 !
-Het Bergske/Dorpshof (‘t pleintje)

Boekt 
 Centrum

Zolder Centrum  van zone 30  Fietszone



Zolder Centrum Nu - Zone 30 / 50

Huidige zone 30 op kaart

Kleuterschool
Molenholleke

Kleuter- en basis
Daltonschool

Dubbel rijrichting
Dorpsstr. van nr. 8
tot nr 28

Dubbel rijrichting
Pironlaan

Project : Nieuwe
gemeenteschool
(voormalige Muze)

Dorpshof-’t Bergske
Eenrichting  voorzien.

dorpshof

dorpshof

‘t Bergske



Huidige situatie : Zone 30 en 50 !
-Inakker – (pas) vanaf 27 (Brasserie Portofino)

Zolder Centrum  van zone 30  Fietszone



Zolder Centrum Nu - Zone 30 / 50

Huidige zone 30 op kaart

Kleuterschool
Molenholleke

Kleuter- en basis
Daltonschool

Dubbel rijrichting
Dorpsstr. van nr. 8
tot nr 28

Dubbel rijrichting
Pironlaan

Project : Nieuwe
gemeenteschool

(voormalige Muze)

Dorpshof-’t Bergske
Eenrichting  voorzien.

dorpshof

dorpshof

‘t Bergske



Huidige situatie : Zone 30
-Dorpsstraat tot nr 88  (+/- 50m voor ING bank)

Muze

Zolder Centrum  van zone 30  Fietszone



Zolder Centrum Nu - Zone 30 / 50

Huidige zone 30 op kaart

Kleuterschool
Molenholleke

Kleuter- en basis
Daltonschool

Dubbel rijrichting
Dorpsstr. van nr. 8
tot nr 28

Dubbel rijrichting
Pironlaan

Project : Nieuwe
gemeenteschool
(voormalige Muze)

Dorpshof-’t Bergske
Eenrichting  voorzien.

dorpshof

dorpshof

‘t Bergske



Huidige situatie : Zone 30
-Holstraat  vanaf 21 (= vorige  ingang  kleuterschool

Molenholleke )              dr. Lemmens

Zolder Centrum  van zone 30  Fietszone



Zolder Centrum Nu - Zone 30 / 50

Huidige zone 30 op kaart

Kleuterschool
Molenholleke

Kleuter- en basis
Daltonschool

Dubbel rijrichting
Dorpsstr. van nr. 8
tot nr 28

Dubbel rijrichting
Pironlaan

Project : Nieuwe
gemeenteschool
(voormalige Muze)

Dorpshof-’t Bergske
Eenrichting  voorzien.

dorpshof

dorpshof

‘t Bergske



Huidige situatie : Zone 30
-Molenstraat (vanaf ‘t rond punt ringlaan – parking B2

“Broekmans”)

 Broekmans

Zolder Centrum  van zone 30  Fietszone



• De Molenstraat en Dorpsstraat (ING-Bank, zaal
De Ware Vrienden)  sluiten aan op ‘t lopende
project “Groen hart voor Zolder” -> Nieuwe
Gemeentelijke basisschool (Vroegere CC Muze)
• Knip Dekenstraat/Dorpsstraat reeds in nov.
• Busvervoer nu enkel nog via de Ringlaan

Zolder Centrum  van zone 30  Fietszone



Zolder Centrum Nu - Zone 30 / 50

Huidige zone 30 op kaart

Kleuterschool
Molenholleke

Kleuter- en basis
Daltonschool

Dubbel rijrichting
Dorpsstr. van nr. 8
tot nr 28

Dubbel rijrichting
Pironlaan

Project : Nieuwe
gemeenteschool
(voormalige Muze)

Dorpshof-’t Bergske
Eenrichting  voorzien.

dorpshof

dorpshof

‘t Bergske



-Verbinding – Schuttershof  21 via trage weg naar ‘t Bergske -> Dalton-School

30km/u

In augustus 2020 werd door
het gemeentebestuur beslist
om deze “trage weg”
(Schuttershof naar  ‘t pleintje)
verder te verharden
om veiliger fiets-
verkeer te bekomen.

Zolder Centrum  van zone 30  Fietszone



Zolder Centrum Nu - Zone 30 / 50

Huidige zone 30 op kaart

Kleuterschool
Molenholleke

Kleuter- en basis
Daltonschool

Dubbel rijrichting
Dorpsstr. van nr. 8
tot nr 28

Dubbel rijrichting
Pironlaan

Project : Nieuwe
gemeenteschool
(voormalige Muze)

Dorpshof-’t Bergske
Eenrichting  voorzien.

dorpshof

dorpshof

‘t Bergske



-Verbinding – schuttershof-dorpsstraat
(Richting kleuterschool ‘t Molenholleke gezien vanaf Kerkplein)

30km/u

Zolder Centrum  van zone 30  Fietszone



Zolder Centrum Nu - Zone 30 / 50

Huidige zone 30 op kaart

Kleuterschool
Molenholleke

Kleuter- en basis
Daltonschool

Dubbel rijrichting
Dorpsstr. van nr. 8
tot nr 28

Dubbel rijrichting
Pironlaan

Project : Nieuwe
gemeenteschool
(voormalige Muze)

Dorpshof-’t Bergske
Eenrichting  voorzien.

dorpshof

dorpshof

‘t Bergske



-Verbinding – Schuttershof-Dorpsstraat
  Ingang kleuterschool Molenholleke

-Foto vanaf “Schuttershof”

30km/u

Zolder Centrum  van zone 30  Fietszone



Zolder Centrum Nu - Zone 30 / 50

Huidige zone 30 op kaart

Kleuterschool
Molenholleke

Kleuter- en basis
Daltonschool

Dubbel rijrichting
Dorpsstr. van nr. 8
tot nr 28

Dubbel rijrichting
Pironlaan

Project : Nieuwe
gemeenteschool
(voormalige Muze)

Dorpshof-’t Bergske
Eenrichting  voorzien.

dorpshof

dorpshof

‘t Bergske



• Nu -> … en de fietsers+voetgangers ?!

Zolder Centrum  van zone 30  Fietszone



Zolder Centrum voorstel  FZ - 30 / 50

Huidige zone 30 op kaart

Kleuterschool
Molenholleke

Kleuter- en basis
Daltonschool

Uitbreiding FZ tot
einde fietspad
“Inakker 45” (– > St-
Hubertusstraat)

Project : Nieuwe
gemeenteschool
(voormalige Muze)

Dorpshof-’t Bergske
Eenrichting  is voorzien.

dorpshof

‘t Bergske

Molenstraat FZ
-> Busvervoer
moet via Ringlaan!

Enkel rijrichting
Pironlaan

Enkel rijrichting.
Dorpsstraat nr. 8 - 28



     VOORSTEL :
ØØØ Fietszone voor de totale (uitgebreide)
zone 30
Ø  uitzondering voor : “Dorpsstraat 8-28”
(New-Gym) en de “Pironlaan”
Øomdat dit hier niet kan/mag wegens
“Busvervoer”

Fietszone = “Keuze voor de zwakke
weggebruiker” .  Handelszaken blijven wel

bereikbaar met voertuig

Zolder Centrum  van zone 30  Fietszone



Ø“Dorpsstraat 8-28” én “Pironlaan” .
Ø Wijzigen van ‘t dubbelrichting
verkeer in enkel richting.
ØBrede fietspaden zijn dan wél
mogelijk ! ! ! 

Fietszone = “Keuze voor de zwakke
weggebruiker” .  Handelszaken blijven wel

bereikbaar met voertuig

Zolder Centrum  van zone 30  Fietszone



Zolder Centrum  van zone 30  Fietszone
Wijzigen in éénrichtingsstraten !

Pironlaan (vanaf nr.12)
Dr. Lemmens -  Dr. Thielens



Ø Zolder-Centrum is reeds omsloten
door “Ringlaan”.
ØDe extra vertraging voor ‘t
gemotoriseerde vervoer a.g.v. de
nieuwe fietszone is bijgevolg geen
argument!

Fietszone = “Keuze voor de zwakke
weggebruiker” .  Handelszaken blijven wel

bereikbaar met voertuig

Zolder Centrum  van zone 30  Fietszone



Zolder Centrum voorstel  FZ - 30 / 50

Huidige zone 30 op kaart

Kleuterschool
Molenholleke

Kleuter- en basis
Daltonschool

Project : Nieuwe
gemeenteschool
(voormalige Muze)

Dorpshof-’t Bergske
Eenrichting  is voorzien.

dorpshof

‘t Bergske

Enkel rijrichting
Pironlaan

Enkel rijrichting.
Dorpsstraat nr. 8 - 28

Uitbreiding
fietszone tot einde
fietspad “Inakker
45” (– > St-
Hubertusstraat)

Molenstraat
Fietszone,   want
geen busvervoer
meer. (moet over
Ringlaan)



ØUitbreiding Fietszone  “Inakker” tot op de
plaats waar ‘t fietspad stopt.(St.Hubertusstr.)
ØHet pleintje “het Bergske/Dorpshof” (FZ 30)
sluit dan ook aan op deze FZ30 “Inakker”!
ØOver deze uitbreiding liggen gedeeltelijk nu al
betonblokjes ( visuele aanmoediging).
‘n Aanrijding bij 50 km per uur, leidt 5,5 keer
vaker tot overlijden tov 30 km per uur

Bemerkingen tov de huidige situatie
Zolder Centrum  van zone 30  Fietszone



-Project, gesteund door : Fietsersbond
“fietsenvanHtotZ”  en de ouderraden
van de 4 basis- en middenscholen van
“Zolder-Centum”
- Verkeersdeskundigen dienen ‘t project
te perfectioneren.
- De grootste troef, zeer prijsgunstig en
snel uitvoerbaar!
- Laat a.u.b. – en liefst zonder uitstel -
deze noodzakelijke aanpassing meteen
doorgang vinden. Er kan/mag altijd
meer, maar laat ons hiermee alvast
starten !

Zolder Centrum  van zone 30  Fietszone

https://fietsenvanhtotz.be/
https://fietsenvanhtotz.be/


Weet dat, elk project start met een droom, en ….
dromen worden werkelijkheden voor hen die sterk
genoeg zijn om erin te geloven.(Colin Wilson Brits Schrijver 1931-2013)

Broux Jef
Boekterheide 71

B-3550  Zolder
0473-992763

011-538617
Jef.broux@skynet.be

Bedankt voor uw aandacht,
graag uw bemerkingen en
suggesties a.u.b….

Open de link op de afbeeldingen voor meer info van de FB
Fietsen van H tot Z !

https://citaten.net/zoeken/citaten_van-colin_wilson.html
https://fietsenvanhtotz.be/?s=veilig+school
https://fietsenvanhtotz.be/

