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Verslag dorpsraad Bolderberg van maandag 7 maart 2022 om 20.00 uur, 

Witte Zaal. 

Aanwezig: Ludo Steemans, Jim Broux, Carlos Ceulemans, Louis Hauquier, Karine 

Windmolders, Daisy Verdonck, Marie Paule Aerbeydt, Peter Orens, Jeroen Myny, Roger 

Philtjens. Anette Palmers schooldirecteur uitgenodigd. 

Verontschuldigd: Inge Plessers, Wendy Remans (ontslag genomen), Katrien Vanoevelen, 

Ruben Mangelschots, Jo Martens, Debby Braekers, wijkagent: Jan Castro 

Uitgenodigd: Annette Palmers, wijkagent Jan castro. 

BHV uitgenodigd: Jeroen Myny vertegenwoordigd, verder niemand. 

 

1. Goedkeuring van vorig verslag. 

2. Het kasverslag werd goedgekeurd. 

3. Werkgroep evenementen: werkgroeptrekker Ludo Steemans 

• Op 21 mei 2022 organiseert het lokaal bestuur “RONDJE BESTUUR” dat zal 

doorgaan op domein Bovy. Alles zal zich afspelen op de evenementenweide voor 

alle inwoners van Heusden Zolder en dit tussen 14.00 uur en 18.00 uur. Een 

centrale bier of frisdrankentoog waar burgemeester en schepenen gratis drankjes 

aan de inwoners schenken en mogelijk een praatje slaan. Later meer details 

hierover. Hans Raeymakers dienst toerisme is de gemeentelijke centrale trekker, 

aangevuld met onze werkgroep. Hierbij zal de dorpsraad en BHV de handelaars en 

verenigingen van Bolderberg uitnodigen voor de buitenrand met kramen, 

betalende service. Een 25-tal kramen dienen bezet te worden. Bij onvoldoende 

deelnemers hier wordt in de gemeente verder gevraagd. 

• De dorpsraad, BHV en de verenigingen bekijken om rond de kerstperiode iets te 

willen organiseren op Bovy, in samenwerking met de gemeente en de dienst 

Toerisme, later meer hier over. Licht, kampvuren, …. 

• Of de fotozoektocht ook dit jaar zal herhaald worden zal later nog besproken 

worden. Daisy bespreekt dat eerst met de 2 jonge dames. 

• De tocht met de Bolderkar zal ook dit jaar plaatsvinden op zaterdag 24 september 

2022. Er zullen weer zes stopplaatsen worden bezocht, andere stopplaatsen, waar 

zal later bepaald worden. 

• De rondleidingen rond natuur en groen op Bovy door RLLK  zullen doorgaan op 8 

april en 14 oktober 2022. 

• ‘Park van de smaak’ als thema; de eerste plantjes voor het park van de smaak 

werden al aangeplant. Er zullen nog aanplantingen volgen. 
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4. Werkgroep wonen & bouw: trekker Peter Orens 

• Tegenover de shopping st Jobstraat tussen snackpoint & nieuwe app-blok komt 

een klassieke nieuwe blok met appartementen op de lijn van de nieuwe blok. Een 

stukje nieuwe voortuin zal behouden blijven en de loods achteraan ingekort zal 

behouden blijven mits wat aanpassingen, dienstdoend voor de appartementen. 

• Blok dellano en verdere afwerking; alle app verkocht. 

• Blok Ghislain ruwbouwfase bezig, gevelwerk. 

• Er zijn voorlopig geen nieuwe dossiers ingediend. 

• De eikenbomen op de wijk zijn gesnoeid en zullen verder worden opgevolgd door 

de milieuambtenaar van de gemeente. 

5. Werkgroep mobiliteit: Trekker Gijs dayer, niet aanwezig. Geen dringende zaken. 

• De geplande werken vanaf de Vredestraat tot aan de Begonialaan zullen verder 

worden uitgewerkt. Aanbesteding bezig door lokaal bestuur. 

• De aansluiting Zandstraat Sint Jobstraat zal verder uitgewerkt worden in 

samenspraak met AWV en het gemeentebestuur. Op termijn zal de St Jobstraat 

ook worden heraangelegd qua veilig fietspad tot brug Stokrooie. Details volgen 

nog.  

• In de toekomst zal ook de Zandstraat vanaf de Begonialaan tot aan de grens met 

Zonhoven voorzien worden van betere gescheiden fietspaden. Zonhoven heeft na 

contact ons lokaal bestuur dit ook in studie. Voorbereiding aanbesteding en 

vergunningen & subsidies lopende. 

• De voorziene 6 fietsstallingen in ieder kerkdorp worden geplaatst door de 

gemeente. Waar precies nog mede te delen. 

• De hervormingen van de Lijn zullen verder worden opgevolgd door alle 

dorpsraden van Heusden – Zolder in samenspraak met de fietsersbond. 

• De dorpsraad wil het gemeentebestuur er attent op maken dat het oude stukje 

Sint Jobstraat dat aansluiting geeft op de st Jobstraat/Zandstraat te herbekijken nu 

er daar nog een nieuw appartement wordt gebouwd omdat het verkeer daar zal 

toenemen in de toekomst, en er regelmatig gevaarlijke maneuvers gebeuren van 

‘afdraaiers’ Zandstraat en dan gevaarlijk richting Hasselt de weg dwarsen. VZ 

neemt contact.. 

6. De voorzitters van alle dorpsraden komen maandag 14 maart 2022 om 19.30 samen 

in de feestzaal van “De nieuwe Kring” in Heusden, aangevuld met Maarten van 

dorpsbelangen-vereniging. Maarten bezoekt ook alle dorpsraden vervolgens. 

7. De nieuwsbrief Kluizenaer is prima in handen van Ludo Steemans, Ludo zal alle 

nieuws blijven publiceren waarvoor dank. 

8. Trage wegen: Men is begonnen met bijkomende naambordjes te plaatsen aan de 

trage wegen, dit is een prima verbetering. Algemeen gezien moet er nog heel wat 

gebeuren en door de versnippering en procedures verloopt alles vrij traag wat we als 

dorpsraad betreuren. 
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9. Het schoolbestuur heeft de goedkeuring van “AGION” binnen voor de bouw van de 

nieuwe school. Door de steeds duurder wordende materialen en crisissen die bezig 

zijn werkt dit nadelig in de toekomst. Project zal lichte bijsturingen krijgen zonder de 

fundamentele waarden voor de ontwikkeling van de kinderen te verminderen. 

10. De jeugd van Bolderberg blijft een plaatsje zoeken voor een jeugdhome. Jo Martens 

zet zich daarachter. 

11. Hoplr heeft een goede start genomen, de dorpsraad wil nog meer inwoners 

stimuleren om hierop aan te sluiten en vooral te gaan gebruiken voor de aangesloten 

leden. 

12. De dorpsraad gaat trachten het ‘Bolderbergs dialect’ onder de aandacht te brengen 

en te bewaren voor het nageslacht. Eveneens het “lied van Bolderberg” terug in de 

aandacht brengen, zie acties website en sociale media. Proberen om een zanggroep 

met jonge inwoners op de been te krijgen, begeleidt door iemand met muziekkennis. 

Wie wil zich daarvoor kandidaat stellen? 

13. Oproep vertegenwoordiging wijken zones. Voorzitter werkt voorstel uit. 

14. Varia: het “Teggen” van bomen: wil zeggen tegen speciale bomen wordt een plaatje 

aangebracht wat die boom betekent voor ons. Keuze 3 bomen. 

15. Varia: voorstel op bepaalde zitbanken een QR-code aanbrengen die men dan kan 

inscannen om naar een boeiend verhaal te luisteren. Dit zou in samenspraak moeten 

gaan met de dienst Toerisme. Voorzitter doet navraag. 

16. Varia: de denkcel “ Toekomst Bolderberg” Carlo stelt voor om in overleg te gaan met 

de ondernemers van Bolderberg en BHV. 

Volgende geplande dorpsraden voor 2022: maandag 13 juni- maandag 5 september en 

maandag 5 december, open dorpsraad. 

 
Ludo Steemans, voorzitter & Roger Philtjens, secretaris, leden dagelijks bestuur. 

Volgende dorpsraad 13 juni 2022 

 


