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Voorwoord      
 
Heusden onder de loep! 
Onder deze titel lanceerden we begin september het behoeftenonderzoek 
waarvan het eindrapport vandaag wordt voorgesteld. Vaak zullen de inwoners zich herkennen in de 
resultaten, soms zullen ze - al dan niet aangenaam - verrast zijn over wat hun mede-inwoners denken 
en voelen. Een studie als deze is en blijft immers een weergave van de perceptie, het aanvoelen van 
de deelnemers aan het onderzoek. Dit subjectieve “aanvoelen” staat soms haaks op de objectief 
meetbare informatie, maar is daarom niet een minder belangrijk gegeven! 
 
Een voorbeeld: Mensen voelen zich ’s avonds onveilig in een bepaalde buurt, terwijl er nog nooit enige 
vorm van criminaliteit werd vastgesteld. Een aanpassing van de soort verlichting kan er bijvoorbeeld al 
voor zorgen dat dit subjectieve onveiligheidsgevoel verdwijnt en dat mensen er zich beter voelen. 
 
Naast de vragen over allerlei leefbaarheidsaspecten probeerden we uit te klaren welke voorzieningen 
de inwoners van Heusden missen. Ook werd er gevraagd welke faciliteiten mensen zouden missen 
moesten deze verdwijnen. De combinatie van deze twee vragen maakt duidelijk welke de Heusdense 
behoeften zijn betreffende de voorzieningen. Zowel de commerciële als de niet commerciële 
voorzieningen zoals scholen, kinderopvang, sportinfrastructuur, culturele- en 
ontmoetingsaccommodaties, zorgvoorzieningen, enzovoort.  
 
Een onderzoek heeft pas zin als er ook iets mee gebeurt. De resultaten moeten overheid en andere 
investeerders toelaten hun projecten af te stemmen op – of tenminste rekening te houden met – de 
wensen van de Heusdenaren. Een duurzame ontwikkeling van ons dorp waarin iedereen, elke partij, 
zowel bewoners als middenstanders, zowel klanten als het beleid, zich zal kunnen vinden, is echter 
pas mogelijk als de inwoners bereid zijn om mee te blijven denken. Wij waren dan ook verheugd dat 
60 mensen in het onderzoek aangaven dat zij mee aan de kar willen trekken om van Heusden een 
dorp te maken naar de gezamenlijke wensen.  
 
In het zakje dat u kreeg bij het binnenkomen steekt een invulbriefje voor de mensen die zich willen 
engageren. Vul het in en stop het in de daartoe voorziene bus aan de ingang. Noteer ook alvast de 
datum van de eerste vervolgbijeenkomst: donderdag 18 december - 20.00 uur – in één van de 
vergaderlokalen van “de Kring”. In hetzelfde zakje zitten ook nog enkele drankbonnen, twee 
stemkaartjes en een stappenteller. De bedoeling hiervan zal later duidelijk worden. Het rapport zelf 
wordt uitgedeeld tijdens de pauze. 
 
Graag sluiten we dit voorwoord af met een dankwoord voor de 293 mensen die de bevraging invulden 
en ons terug bezorgden. Zonder hen waren al onze inspanningen zinloos geweest. 
Dank je wel collega handelaars - en kinderen –, mensen van de bibliotheek en ook de medewerkers 
van “de Zandloper” voor het bedelen en terug ontvangen van de vragenlijsten.  
We waarderen ook de bereidwilligheid van de directies en leerkrachten van de twee basisscholen om 
de bevraging via hun leerlingen te verspreiden en terug te verzamelen. 
Dank ook aan het gemeentebestuur voor de medewerking. De aankondigingen in “lees Heusden-
Zolder”, 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 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.  
 
Graag geef ik het woord aan Erwin de Bruyn, directeur van Stebo om zijn organisatie voor te stellen 
en daarna aan Jos Put, consulent Buurtzaken voor de toelichting van de resultaten. 
 
Namens de Handelaars Heusden Dorp,      
Fernand Claes 
voorzitter  
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Inleiding 
 
Sinds mensenheugenis proberen de Heusdense handelaars leven in Heusden-Dorp te brengen met het 
organiseren of het mee ondersteunen van allerlei acties en evenementen. Dit doen zij vanuit 
economische belangen, maar dat is niet hun enige drijfveer.  
 
Handelaars zijn immers meestal ook bewoners van de buurt waarin ze ondernemen. Zij hebben er 
bijgevolg alle belang bij dat het er aangenaam leven, wonen, werken en vertoeven is. Handelaars 
willen net als alle andere bewoners goed onderhouden en 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 dat er sprake is van sociale samenhang tussen de 
mensen. 
 
Het breder kader voor het organiseren van activiteiten ontbrak echter. “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. In navolging van Eversel en Zolder-Centrum werd aan Stebo gevraagd om enkele 
vormingssessies op te zetten.  
 
Op een eerste bijeenkomst - 22 januari 2008 - kregen de handelaars van Heusden de volgende 
opdracht: “Graaf eens in je herinneringen en haal je enkele situaties, dingen, ruimtes, activiteiten 
enzovoort… voor de geest die je geweldig vindt of vond in Heusden. Die er voor zorgden dat je fier 
bent om van Heusden te zijn!”  
 
In tegenstelling tot alle bestaande vooroordelen naar handelaren toe, kozen de Heusdense handelaars 
als goede voorbeelden uit het verleden vooral voor socioculturele evenementen en veel minder voor 
de economische aspecten en de omgevingsfactoren.   
 
Op de vervolgavonden maakten ze kennis met de principes van duurzame ontwikkeling en de term 
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Beide termen zijn gebaseerd op evenwichten tussen 
de drie pijlers van onze samenleving, hier vertaald op buurtniveau:  

• 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 

 
Een tweede ontdekking die de 
handelaars deden op deze 
“vormingsavonden” 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 gezamenlijk belang: 
een leefbare omgeving. Vraag die 
daarbij rees: “Hoe kunnen we mensen 
uit de verschillende groepen 
enthousiasmeren om samen verder te 
bouwen aan  een duurzaam Heusden?” 

 
Het is vanuit deze inzichten dat het idee voor het opzetten van dit behoeftenonderzoek is ontstaan. 
Wat denken alle belanghebbenden, de “bondgenoten”, over Heusden, welke behoeften en wensen 
leven er bij onze mede-inwoners. Zijn er nog mensen die zich willen inzetten? 
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 en Zolder. 
- Aangepast aan de realiteiten van Heusden-Dorp 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. 

- 11 gesloten vragen met de mogelijkheid tot het aanvullen met eigen inbreng. 
- 2 open vragen. 
 

• Afbakening van het werkgebied 
De initiatiefnemers kozen ervoor om het werkgebied als volgt af te bakenen: 
 

 
 
Omdat deze afbakening niet gecommuniceerd werd, zorgde dit in de antwoorden voor allerhande 
interpretaties van het begrip Heusden-Dorp. Voor enkelen lijkt “Winkelcentrum Cité” het centrum, 
anderen gingen uit van de parochie Heusden. Dat enkele media in de vooraankondigingen “Heusden-
Dorp” vertaalde als “Heusden-Centrum” maakte de verwarring alleen maar groter. Deze 
begripsverwarring kan tot gevolg hebben dat enkele resultaten een kleine afwijking op de realiteit 
vertonen. 
 
• Belangrijk om te weten is dan zeker dat we dit onderzoek beschouwen als een steekproef en we 

niet ambieerden om onweerlegbare wetenschappelijke vaststellingen te doen. Er werd bv ook 
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 Heusden-Dorp. En daar was het ons om te doen! 
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• Verwerving van de antwoorden 
- 2269 (aantal postbussen) groene formulieren werden bedeeld via de postbussen. Hiervan 

kwamen er 184 (8,11%) ingevuld terug.  
- Aan de twee lagere scholen werden 600 exemplaren bezorgd. Dit leverde 105 (17,5 %) 

ingevulde (gele) formulieren op.  
- Via de website van de handelaars kon men de bevraging downloaden in pdf-formaat. Slechts 

4 mensen (witte formulieren) maakten van deze mogelijkheid gebruik.  
- De verspreiding van de formulieren werd ondersteund met aandacht in de plaatselijk pers. 
- De handelaars beloonden de invullers van de binnengebrachte enquêtes met een tombolalot 

(kans op één van de vijf waardebons van €10.00). 
- In het totaal ontvingen we dus 293 enquêtes of 10,20 % van de verspreidde exemplaren 

(2873), wat vrij hoog is voor een vrijblijvende enquête als deze.  
- Omgerekend naar het aantal postbussen betekent dit dat er ongeveer 12,91 % van de 

gezinnen hun ei kwijt konden.  
- In vergelijking met de onderzoeken in Eversel en Zolder ligt het percentage binnengekomen 

bevragingen via de scholen een stuk lager. Vermoed wordt dat het groter aantal anderstalige 
ouders hier de oorzaak van is. 

 

 
 
• 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. Deze opmerkingen, voor zover leesbaar, werden letterlijk overgenomen inclusief 
spelfouten en kromme zinsconstructies.   

- Ook de antwoorden uit de open vragen werden per respondent ingegeven in dezelfde 
database. 

• Adres en andere gegevens van mensen werden omwille van de privacy niet overgenomen. 
• Wanneer respondenten twee antwoorden gaven op gesloten vragen werd dit gecategoriseerd 

als “geen antwoord”.   
 
• De verwerking van de dataset 

- Er werden 293 cases (rijen) en 89 variabelen (de gecategoriseerde vragen in kolommen) 
opgenomen voor verwerking. 

- We hebben geopteerd om de eerste verwerking te doen via het computerprogramma Excel 
omdat dit rekenprogramma naast allerlei rekenkundige bewerkingen op een eenvoudige 
manier de gegevens omzet in grafieken.  

- Voor het trekken van frequentie- en kruistabellen werd gebruik gemaakt van SPSS, een 
softwareprogramma om statistieken te trekken. Hiertoe werd de databank in Excel omgezet 
naar een compatibele format met codeboek. Enkel waar dit opmerkelijke informatie oplevert, 
maken we er notie van onder de grafieken. 

 

Via postbussen       Via scholen       via internet Totaal        Huisgezinnen

binnengebracht

4

2873
2269

184 105
293 293

2269

600

4

10,20%
12,91%

100,00%

17,50%

8,11%



Behoeftenonderzoek Heusden-Dorp  Najaar 2008 - 5 -  
 

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 werd dit expliciet vermeld onder 
de desbetreffende vraag. 
Gemakkelijkheidshalve gebruiken we dezelfde nummering als op de invulformulieren en begint om 
deze reden dit onderdeel dus met nummer 5. 
 
5. Ben je lid van een vereniging? 
 

47,44%
50,17%

2,39%

  Nee Ja Geen Antwoord    

34,69% 34,01%
31,29%

0,00%

 Bestuur Gewoon lid  Actief lid Geen Antwoord  
33.1 % van de respondenten zijn echt actief in het verenigingsleven (actief lid en/of bestuurslid). 
Opvallend is dat van de 30-45 jarigen maar 39,1 % lid is van een vereniging tegenover 64.3 % van de 
+ 60-ers en 50,0 % van de -30 jarigen. Van de arbeiders is slecht 32, 7 % lid, bij de zelfstandigen en 
de bedienden is dat respectievelijk 47.6 %. en 53.4 %. Van de singels, zonder kinderen,  is 69.6 % lid 
van een vereniging. 
 

resp. opmerking 

1 Bestuurslid Senioren Limburg Pasar (niet Heusden) 

28 Voetbal 

33 WTC Hal Fietsclub 

45 Tennis, KVLV 

60 Tennis 

76 KVLV  

124 KVLV, Okra, Ziekenzorg 

148 Bij chiro Zolder 

153 Kunst acedmy 

171 Ziekenzorg 

280 Chiro 

284 Ontslag genomen 

 
6. Hoe lang woon je al in Heusden-Dorp? 

5,80%

81,23%

11,60%

1,37%

Minder dan 5 jaar 5 jaar of langer niet in Heusden-Dorp Geen antwoord
 

Dit gegeven is interessant om vergelijkingen te maken tussen mensen die Heusden goed kennen en 
anderen die nog een frisse kijk (“minder dan 5 jaar” en “niet in Heusden wonend”) hebben. 
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resp. opmerking 
25 63 jaar 
40 37 jaar 
66 Ik woon niet meer in Heusden. Wel 30 jaar gewoond. 
84 19 jaar 
110 1952 
146 1996 
178 Vanaf de geboorte 79 jaar 
215 15 jaar 
216 5 jaar 
219 27 jaar 
233 Berkenbos 
242 34 jaar 

 
 
7. Tot welke leeftijdscategorie behoor je? 

6,83%

43,69%

25,26% 23,89%

0,34%

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 is de groep 30 - 45 jarigen het sterkst 
vertegenwoordigd. Waar dit opmerkelijke verschillen gaf in de antwoorden met andere categorieën 
werd dit vermeld onder de desbetreffende grafiek. 
 
8. Deze rondvraag werd beantwoord door een: 

 

45,39%

52,56%

1,71% 0,34%

Man Vrouw Beide Geen
antwoord  

Ook in Heusden-Dorp hebben de vrouwen meer te zeggen dan de mannen! Een troost voor de 
mannen is dat zowel in Eversel als in Zolder dit nog veel opvallender was. 
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9. Samenstelling gezin 
 

7,85% 7,17%

22,53%

60,75%

1,71%

  Alleenstaande
zonder kinderen

Alleenstaande met
kinderen

Met partner zonder
kinderen

Met partner en met
kinderen

 Geen antwoord

 
Bevestiging van de clichés: de categorie “Alleenstaande met kinderen” bestaat alleen uit vrouwen. 
 
resp opmerking 

110 M - V 

141 Weduwe 

 
 
10. Beroepssituatie 
 

15,65%

28,43%

7,67%
6,07%

4,47%

23,32%

11,50%

2,88%

  Arbeider /
arbeidster

Bediende /
onderwijs

Zelfstandige Ambtenaar  Werkloos Op rust  Huisvrouw
/ huisman

Geen
antwoord

 
18 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 311 antwoorden. 
 
resp. opmerking 

25 Zelfstandige als bijberoep 

26 Onthaalouder 

43 Gepensioneerde 

51 Invalide pensioen 

61 Voorheen arbeidster en nu invaliditeit 

100 Zelfstandige geweest 

194 Zelfstandige in bijberoep 
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Antwoorden op de gesloten vragen 
 
1. Hoe beoordeel je de volgende aspecten en voorzieningen in Heusden-Dorp. 
 
 

1.01 Hoe beoordeel je de algemene sfeer?

6,48%

19,11%

3,07%

71,33%

Goed slecht G. mening G. antw .
 

 
“Geen mening” of “Geen antwoord” was voor 
21.18% de enige manier om niet te moeten 
kiezen tussen de uitersten “goed” of “slecht”. 
Maken we de berekening alleen met de 
variabelen  “goed” of “slecht” dan zijn de 
percentages respectievelijk 91.67% en 8.33%. 
De mannen zijn iets optimistischer dan de 
vrouwen (76.7% – 68.2%). Van de groep 
jonge mensen, de -30 jarigen, is 85% 
opgetogen over de sfeer. Ook opvallend is dat 
van de mensen die nog geen 5 jaar in 
Heusden wonen, 94.1% tevreden is en 
niemand de variabele “slecht” aangekruist 
heeft. Dit tegenover 71.8% van de mensen die 
al langer in Heusden wonen. De bedienden en 
de werklozen zijn het meest tevreden over de 
sfeer; respectievelijk 87.5% en 84.6.%. 
Zelfstandigen zijn het minst tevreden (61.9 
%). 
 
Resp. Opmerkingen 

60 Twee antwoorden = geen mening 
61 Kan nog beter! 
66 Redelijk goed 

182 Ontbreekt volledig! 

 
1.02 Hoe beoordeel je de onderlinge contacten?

16,04%

29,01%

6,83%

48,12%

Goed slecht G. mening G. antw .
 

 
Ook hier krijgen we een vertekend beeld. We 
onthouden dat slechts 16.04% de onderlinge 
contacten negatief beoordelen. Uit de groep – 
30 jarigen is dit slechts 5%!  

 
Ook opvallend is dat meer dan de helft  
(51.8 %) uit de groep 30 - 45 jarigen hierover 
geen mening hebben. 
 

Resp. Opmerkingen 
61 Alleen in de winkels lukt het 
95 Kan beter; vb. St. Vincentius heeft hulp nodig, 

weet van vele noden! 

 
1.03 Hoe beoordeel je de verkeersveiligheid?

57,34%

27,30%

10,92%
4,44%

Goed slecht G. mening G. antw .
 

 
In vergelijking met eerdere onderzoeken in de 
gemeente is het negatieve percentage 27.3% 
beduidend lager. (Eversel 2002: 65.71% 
Zolder 2007: 45.95%.) Hoe jonger de 
respondenten hoe meer tevreden men is met 
de verkeerssituatie. 
 
Resp. Opmerkingen 

25 Snelheid? 
66 Redelijk goed 

129 Zeer druk verkeer!! 
182 Snelheid? Vrachtwagens weg! 
233 Behalve voor fietsen --> oversteken 

 
1.04 Hoe beoordeel je de algemene veiligheid?

63,14%

13,99% 16,72%
6,14%

Goed slecht G. mening G. antw .
 

 
De algemene veiligheid wordt nog positiever 
beoordeeld dan de verkeersveiligheid. Iets 
minder dan 14% is negatief. Van de positivo’s 
voelen de – 30 jarigen (80%) zich het meest 
veilig in Heusden-Dorp. Bij de 30 – 45 jarigen 
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is dat 66.4%, bij de 46 - 60 jarigen 66.2% en 
bij de meer dan 60 jarigen slechts 50.0%. 
 
 
Resp. Opmerkingen 

66 Redelijk goed 
76 Slecht ? 

 
1.05 Hoe beoordeel je de parkeermogelijkheden?

57,68%

33,79%

5,46% 3,07%

Goed slecht G. mening G. antw .
 

 
Bijna 60% van de respondenten beoordelen de 
parkeermogelijkheden positief. 1/3 is 
misnoegd. Tussen de beoordeling over de 
verkeersveiligheid en deze vraag zijn geen 
significante verschillen vast te stellen. 
De groep 45 - 60 jarigen zijn het meest 
tevreden over de parkeermogelijkheden  
Vergeleken met de andere beroepscategorieën 
zijn de zelfstandigen het meest (71.4%) 
tevreden.  
 
Resp. Opmerkingen 

12 Parkeerkaart 
16 Teveel betaalparkings 
25 Parkeerwachter? 
66 Redelijk goed 
73 Te weinig 

127 Twee antwoorden = geen mening 
148 Onrechtwaardig boetesysteem bib 
182 Twee antwoorden = geen mening 
275 Vooral aan de school 

 
1.06 Hoe beoordeel je de kwaliteit en het uitzicht 

van de woningen?

62,80%

13,65%
19,45%

4,10%

Goed slecht G. mening G. antw .
 

 
Een positief resultaat. Slecht 13.65% is niet 
content. De jongeren (85,0% van de -30j) zijn 
het meest tevreden. 82.1% van degenen die 
het uitzicht van de woningen goed vinden, 
vinden ook de algemene sfeer goed. Slechts 
4.9% van deze groep vinden de algemene 

sfeer slecht. (De algemene sfeer wordt mee 
bepaald door het uitzicht van het 
woningarsenaal).  
 
Resp. Opmerkingen 

16 Oude, slechte woningen 
76 Te veel appartementen 

 
1.07 Hoe beoordeel je de aandacht van de 

gemeente voor Heusden-Dorp?

39,25%

23,89%

33,11%

3,75%

Goed slecht G. mening G. antw .
 

 
In vergelijking met andere onderzoeken is 
deze ontevredenheid van 23.89% weinig. 
Opvallend is ook dat 36.86% er geen mening 
over heeft of niet wou antwoorden. 
 
 
Resp. Opmerkingen 

61 Kan beter! 
76 Goed ? 
95 ??? 

 
1.08 Hoe beoordeel je de kwaliteit openbare wegen

67,24%

16,38% 11,95%
4,44%

Goed slecht G. mening G. antw .
 

 
Degenen die de kwaliteit van de wegen positief 
beoordelen, zijn globaal gezien dezelfde 
mensen die ook de verkeersveiligheid goed 
vinden. 
 
 
Resp. Opmerkingen 

61 Gevaarlijk zonder politie of zo! 
65 De kwaliteit van de riolering is slecht 
96 Fietspaden moeilijk berijdbaar!!! 

124 Vuil 
152 Stoepen – fietspaden ontbreken! 
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1.09 Hoe beoordeel je de kwaliteit van de 
groenvoorzieningen?

19,80% 16,72%
5,80%

57,68%

Goed slecht G. mening G. antw.
 

 
Bekijken we alleen de variabelen goed en 
slecht dan is 74.45% te spreken over het 
aanwezige groen. 
 
Resp. Opmerkingen 

16 Te weinig groen 
66 Redelijk goed 
95 Héél goed en duur denk ik! 

124 Twee antwoorden = geen mening 
149 Twee antwoorden = geen mening 

 
1.10 Hoe beoordeel je de openbare verlichting?

84,98%

6,83% 6,83% 1,37%

Goed slecht G. mening G. antw .
 

 
Bijna 85% is tevreden met de openbare 
verlichting, dit is evenredig verdeeld over de 
leeftijdsgroepen.  
 
 
Resp. Opmerkingen 
66 Redelijk goed 
124 ! 
141 Twee antwoorden = geen mening 
188 Dorpsplein zwak 

 
 

1.11 Hoe beoordeel je de kwaliteit van milieu en 
gezondheid?

54,27%

10,58%

31,06%

4,10%

Goed slecht G. mening G. antw.
 

 
Opvallend veel mensen kozen “geen mening” 
of “geen antwoord” (samen 35.16%). Van 
degenen die wel wilden antwoorden is 83.68% 

in zijn sas. 83.0% van de mensen die dit 
positief beoordelen vinden de algemene sfeer 
ook goed.  
 
Resp. Opmerkingen 

16 Te weinig groen, kinderspeelplaatsen 
66 Redelijk goed 

 
 
 

1.12 Hoe beoordeel je de aansluiting op het 
openbaar vervoer?

57,34%

13,99%
25,94%

2,73%

Goed slecht G. mening G. antw.
 

 
Bekijken we alleen de variabelen “goed” en 
“slecht“ dan is 80,38%  tevreden met de 
aansluitingen op het openbaar vervoer. 
Er werden geen relevante verschillen 
vastgesteld in leeftijdsgroepen, ook niet in 
beroepsituaties of andere variabelen.  
 
Resp. Opmerkingen 
95 Alléén tussen Heusden-dorp en Suskaberg niet? 
277 Twee antwoorden = geen mening 

 
1.13 Hoe beoordeel je de betaalbaarheid van 

gronden en woningen?

12,97%

50,17%

31,40%

5,46%

Goed slecht G. mening G. antw.
 

 
De helft vindt de prijzen buitenmaats. Niemand 
van de – 30 jarigen valt onder de categorie 
goed. Het aandeel van de categorie “goed” 
stijgt naarmate de leeftijd stijgt. Zit hier het 
verschil tussen potentiële kopers en verkopers? 
 
Resp. Opmerkingen 
95 ? 
124 Twee antwoorden = geen mening 
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1.14 Hoe beoordeel je de aanwezigheid van het 
verenigingsleven?

61,77%

9,56%

24,57%

4,10%

Goed slecht G. mening G. antw.
 

 
De oudere garde (de + 45 jarigen) beoordelen 
de aanwezigheid van het verenigingsleven 
positiever. (De - 45 jarigen slechts 55%; de 46 
tot 60 jarigen 71.6% en de + 60 jarigen 
65.7%.) Raar is ook dat 24.57% geen mening 
aankruist, maar tegelijkertijd toch lid is van de 
een of andere vereniging. 
 
Resp. Opmerkingen 
95 ? 
104 Twee antwoorden = geen mening 

 
1.15 Hoe beoordeel je het winkelaanbod?

49,49%

33,11%

13,65%

3,75%

Goed slecht G. mening G. antw .
 

 
Hier wordt behoorlijk positief geantwoord, 
zeker als je de vergelijking maakt met Zolder 
waar meer dan 65% de variabele “slecht” 
kleurde.  Vooral mensen die niet zo lang in 
Heusden wonen appreciëren het aanwezige 
winkelarsenaal.  
 
Resp. Opmerkingen 
40 Twee antwoorden = geen mening 
76 Twee antwoorden = geen mening 
93 Kleine winkels 
184 Twee antwoorden = geen mening 

 
1.16 Hoe beoordeel je de kwaliteit van de 

gemeentelijke dienstverlening?

16,04%
25,60%

4,44%

53,92%

Goed slecht G. mening G. antw.
 

 
Ongeveer 4 op 10 vindt dat er te weinig 
aandacht van de gemeente is voor Heusden. 
(vraag 1.07), maar de kwaliteit van de 
dienstverlening wordt wel geapprecieerd. 
 
Resp. Opmerkingen 
25 Te ver weg 

 
 

1.17 Hoe beoordeel je de kwaliteit van kleuter , 
lager en/of secundair onderwijs?

75,43%

1,37%

18,43%

4,78%

Goed slecht G. mening G. antw.
 

 
84.3% van de gezinnen met kinderen hebben 
geantwoord dat de kwaliteit van het 
Heusdense onderwijs goed is. Slechts 4 
mensen (1.37 %) denken daar anders over.  
87.6% van de mensen die hun formulier 
ingediend hebben via de scholen, mensen met 
kinderen dus, zijn content van de 
onderwijskwaliteit. 
 
 
Resp. Opmerkingen 
95 Te weinig Godsbesef 
135 Twee antwoorden = geen mening 

 
 

1.18 Hoe beoordeel je de kwaliteit van de 
buitenschoolse kinderopvang?

3,07% 5,80%

43,00%
48,12%

Goed slecht G. mening G. antw.
 

 
Ook de buitenschoolse kinderopvang wordt 
gewaardeerd. Slechts 3% heeft vragen bij de 
kwaliteit hier van. We veronderstellen dat de 
grote groep “geen mening / geen antwoord” te 
wijten is aan het al dan niet gebruik maken 
van deze service. 
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1.19 Hoe beoordeel je nabijheid en de 
verscheidenheid van de jeugdwerkingen?

44,71%

9,56%

39,93%

5,80%

Goed slecht G. mening G. antw.
 

 
Ongeveer de helft van de mensen boven 46 
jaar hebben hier geen mening over. Opvallend 
is dat hoe actiever mensen zijn in één of 
andere vereniging hoe minder positief men is 
over de nabijheid en verscheidenheid van de 
jeugdwerkingen (leden 62.0% bestuurleden 
slechts 41.2%) 
 
Resp. Opmerkingen 
76 Chirojongeren?? 
156 Twee antwoorden = geen mening 

 
 

1.20 Hoe beoordeel je de nabijheid van een 
bibliotheek?

93,52%

1,02% 3,07% 2,39%

Goed slecht G. mening G. antw.
 

 
Hier kunnen we maar één conclusie trekken: 
de nabijheid van de bibliotheek wordt ten 
zeerste gewaardeerd.  
 

1.21 Hoe beoordeel je de nabijheid van medische 
diensten? (dokter, ziekenkas, …)

2,39% 4,44% 1,71%

91,47%

Goed slecht G. mening G. antw.
 

 
Het aanbod is blijkbaar voldoende groot. 
 

1.22 Hoe beoordeel je de aanwezigheid van 
sportaccommodatie?

78,16%

6,48% 11,95%
3,41%

Goed slecht G. mening G. antw.
 

 
De cijfers spreken weer voor zich, de 
Heusdenaren appreciëren de aanwezigheid van 
de verschillende sportaccommodaties. 
 
Resp. Opmerkingen 
47 Twee antwoorden = geen mening 
86 Zwembad 
95 Alleen armeren hebben minder 

 
1.23 Hoe beoordeel je de aanwezigheid van 

seniorencentrum " de Zandloper"

71,67%

0,68%

25,60%

2,05%

Goed slecht G. mening G. antw.
 

 
De groep van “geen mening“ bestaat voor 
94.7% uit -60 jarigen. Mensen die deze 
voorziening waarschijnlijk niet (goed) kennen. 
94.3 % van de plus 60–ers zijn tevreden met  
het bestaan van “de Zandloper.” 
 
Resp. Opmerkingen 
95 Voor rijkeren 
262 Twee antwoorden = geen mening 

 
1.24 Hoe beoordeel je de nabijheid van de 

hulpdiensten (politie, brandweer, … )

90,78%

2,73% 4,44% 2,05%

Goed slecht G. mening G. antw.
 

 
Van degenen die zich veilig voelen in Heusden 
(vraag 1.04) is 93.5% tevreden met de 
nabijheid van de hulpdiensten. De 
aanwezigheid zal zeker het veiligheidsgevoel 
ten goede komen. 
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Resp. Opmerkingen 
61 Politie weekend toe! 
182 Hulp politie?? 

 
1.25 Hoe beoordeel je de aanwezigheid van het 

OCMW.

79,52%

1,37%
16,38%

2,73%

Goed slecht G. mening G. antw.
 

 

91.4 % van de mensen boven de 60 jaar 
appreciëren de aanwezigheid van het OCMW. 
 
Resp. Opmerkingen 
182 OCMW voor wie? 

 

 
 
2. Kun je aangeven welke van de onderstaande kenmerken toepasselijk zijn in 

Heusden-Dorp? 
 
 

2.01   Zijn er voldoende winkels of eerder te weinig 
in Heusden-Dorp?

37,20%

51,54%

11,26%

Voldoende winkels Te weinig winkels geen antwoord

 
 
In vraag 1.15 ging het over de diversiteit van 
het winkelaanbod hier werd gevraagd naar de 
kwantiteit. 88.1% van degenen die vinden dat 
er voldoende winkels zijn, zijn ook tevreden 
met de diversiteit. 
Van de oudere generatie (+ 60 jarigen) vindt 
58.6% dat er te weinig winkels in Heusden-
Dorp zijn. 
 
 
Resp. Opmerkingen 

61 Vooral met kermis is er totaal niets zoals 
vroeger!?! 

75 2 antwoorden = geen antwoord 
75 Slager 
114 2 antwoorden = geen antwoord 
141 Te weinig Vlaamse winkels 
232 2 antwoorden = geen antwoord 
233 Beenhouwer 

 
 
 
 

2.02 Aantrekkelijke winkels of hebben ze weinig 
uitstraling?

31,40%
37,88%

30,72%

 aantrekkelijke winkels winkels weinig uitstraling geen antwoord

 
 
Opvallend is dat de zelfstandigen (23.8% is 
positief t.o.v. een gemiddelde van 31.40%) 
negatiever zijn over de uitstraling van de 
winkels. Ze beseffen dus dat hier (letterlijk) 
werk aan de winkel is. 
In vergelijking met andere onderzoeken is dit 
een vrij positieve score: in Zolder bv was 
57.38% van de respondenten negatief over de 
uitstraling van hun winkels. 
 
Resp. Opmerkingen 
100 2 antwoorden = geen antwoord 
114 2 antwoorden = geen antwoord 

 
 

2.03 Levendige horeca zaken of hebben ze weinig 
uitstraling?

41,30%

29,35% 29,35%

 levendige horecazaken horeca weinig uitstraling geen antwoord
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In vergelijking met andere onderzoeken scoren 
de horecazaken hier weer opvallend goed. (In 
Zolder was slechts 11.23 % positief.) 
 
Resp. Opmerkingen 
10 2 antwoorden = geen antwoord 
116 2 antwoorden = geen antwoord 
119 2 antwoorden = geen antwoord 
126 Levendige horecazaken – 2 
265 2 antwoorden = geen antwoord 

 
 

2.04 Verzorgde etalages /interieur?

38,23%

27,99%
33,79%

  verzorgd trekken je niet aan geen antwoord
 

 
Opvallend veel respondenten geven geen 
antwoord. De zelfstandigen geven zich hier 
een grotere pluim dan het gemiddelde (47.6% 
tov 38.2%). Meer vrouwen (41.6%) dan 
mannen (33.8%) vinden de etalages en het 
interieur best te doen.  
 
Resp. Opmerkingen 
100 2 antwoorden = geen antwoord 
114 2 antwoorden = geen antwoord 

 
 

2.05 Interessant verenigingsleven of weet je er niet 
veel van?

36,86% 36,52%

26,62%

interessant  weet er niet veel van geen antwoord

 
 
Meer dan 1/3 van de respondenten vinden het 
verenigingsleven interessant, dit is ook weer 
hoger dan in vergelijkbare onderzoeken. 
Hoopgevend voor de toekomst is dat 50% van 
de jongeren (is beduidend hoger dan het 
gemiddelde van 36.86%) het verenigingsleven 
interessant vindt. 
 
Resp. Opmerkingen 
10 2 antwoorden = geen antwoord 
46 2 antwoorden = geen antwoord 
75 2 antwoorden = geen antwoord 

75 geen info 
83 2 antwoorden = geen antwoord 
143 2 antwoorden =  geen antwoord 

 
 2.06 Weinig of voldoende sportmogelijkheden?

9,56%

63,14%

27,30%

weinig genoeg geen antwoord

 
 
De meeste Heusdenaren vinden dat er genoeg 
sportmogelijkheden zijn in Heusden-Dorp. Hoe 
ouder de Heusdenaren hoe meer appreciatie 
voor de diverse mogelijkheden. (van 50.0% 
naar 65.7%) 
 
Resp. Opmerkingen 

224 2 antwoorden = geen antwoord 

281 2 antwoorden = geen antwoord 

281 Te weinig (zwemmen) 

 
 

2.07 Voldoende of te weinig culturele activiteiten?

30,72%

33,79%

35,49%

voldoende te weinig geen antwoord
 

 
Heel opvallend in dit onderzoek is dat de 
Heusdenaar snakt naar meer culturele 
activiteiten. Vooral de jongeren  vinden dit. 
(50,0% geeft te weinig aanbod aan tegenover 
20% voldoende.) Ook 38.1% van de 
zelfstandigen hongeren naar meer cultuur. 
57.9% van de mensen die de algemene sfeer 
minder vinden, vinden ook dat het aanbod van 
culturele activiteiten ondermaats is. 
 
Resp. Opmerkingen 
114 2 antwoorden = geen antwoord 
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2.08 Voldoende of te weinig parkeergelegenheden?

34,13%

50,51%

15,36%

te weinig voldoende geen antwoord

 
 
Meer dan de helft van de mensen zijn content 
met het aantal parkeergelegenheden. Mensen 
die niet in Heusden zelf  wonen, zijn positiever 

over het aantal plaatsen dan de eigen 
inwoners (61.8% tegenover 49.4%) 
 
Resp. Opmerkingen 
16 Te weinig niet betaalde plaatsen 
25 2 antwoorden = geen antwoord, 

bij gelegenheden kermis enz. en soms ver weg 
van de handel 

135 2 antwoorden = geen antwoord 
135 Bij atletiek meetings "De Veen" Nacht Atletiek 

 

 
 
3. Wat mis je het meest aan voorzieningen in Heusden-Dorp? 
 

3. Wat mis je het meest aan voorzieningen in Heusden-Dorp?

33,79%
35,49%

26,62%

37,54%

10,92%

32,08%

16,04%
18,77%

10,92% 10,58%
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43,00%

21,50%

39,93%

45,39%

15,70%
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45.39% van de respondenten wenst meer winkels. De hoge score voor “rustbanken” is opvallend. Een 
zwembad zou ook geapprecieerd worden. Ondanks de talrijke horecazaken in Heusden-Dorp wil 
32.08% nog meer eet- en drankgelegenheden. De massale suggesties hieronder verduidelijken de 
wensen van de Heusdenaren.  
 
vraag resp. Opmerking 
3.15 6 Hema, C&A, Leenbakker 
3.16 6 Meer restaurants zoals Quick, Lunch Garden, een mooi verzorgde bowling 
3.15 12 Leuke fuifzaal, café voor de jeugd 
3.16 15 Veilige oversteek plaatsen, honden wc's, overal kinderspeelparkjes 
3.03 16 Loket zoals vroeger 
3.04 16 !!!!!!!!!!!!!!!!!! 
3.16a 16 Nachtopvang en, opvang voor kortverblijf voor bejaarden 
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3.16b 16 Parkeerdruk wordt groter met al die appartementen 
3.16c 16 te weinig groen- of wandelmogelijkheden en speelmogelijkheid 
3.15 18 Grootwarenhuizen, beenhouwer (slachter) 
3.11 19 Moskee doorgeschrapt 
3.15 21 Kleding - doe het zelver 
3.15 22 Viswinkel, buurtwinkel 
3.15 25 Dagelijkse producten vis en vlees, fruit enz. 
3.16 25 Meer parkeerplaatsen met Kermis enz. 
3.15 26 Kleding  
3.06 28 Schoen goedkoop 
3.15 30 Slagerij, voedingswinkels 
3.15 31 Buurtwinkel 
3.16 35 Horecazaken met een Belgische keuken 
3.15 36 Kleding, voeding, schoen 
3.11 40 Moskee doorgeschrapt 
3.15 44 Slagers + groenten 
3.04 45 Meer! Vooral in Heusden centrum! 
3.15 49 Voeding 
3.15 53 Winkels met levensmiddelen bv. slager. 
3.16 59 Een slachter winkel (apart) beenhouwerij, charcuterie 
3.15 60 Kleine gezellige 
3.15 61 Zoals 1 normale winkel toch zolijk vroeger de slager en groenten enzo. Vers! 
3.16 61 Men gaat ja ook brood kopen dan wél men ja ook alles halen! 
3.15 64 Allerlei 
3.15 68 Berschka, La Bottega, Esprit, Jack&Jones, H&M 
3.11 75 Zeker niet 
3.15 75 Kleding, Blokker, Kruidvat, slager enz. 
3.15 76 Zeker geen banken of immokantoren 
3.16 77 Fuif- en feestzalen die toegankelijk zijn voor jongeren 
3.15 78 Kledingwinkels, koffiehuisjes 
3.15 82 Kledingwinkels 
3.16 83 Vuilbakken 
3.15 84 Action, Hema 
3.15 87 Boekhandel Standaard (zie Houthalen) 
3.16 87 Koffiehuis 
3.15 90 Voeding + slager 
3.15 92 Slachter 
3.16 92 Meer buurtspeeltuintjes 
3.15 93 Kleine 
3.15 95 Beenhouder 
3.16 95 Radio-zender kan heel belangrijk zijn 
3.16 96 Eethuis voor gewone snacks!!! (vb. croques, pannekoeken, wafels…) 
3.05 97 !! 
3.16 97 Een gezellig centrum met een gezellig plein, een leuk koffiehuisje 
3.16 98 Vuilbakken, houden wandelgebied 
3.15 99 Kledingzaken 
3.16 99 Buurtwinkels 
3.16 100 Politie ook voor individu = de gewone mens 
3.16 106 Wasserette 
3.15 107 Algemene 
3.16 109 Zaakjes met terrasjes 
3.15 111 Eethuisjes 
3.15 112 Kledingwinkels (zoals C&A, H&M, JBC,…) 
3.15 113 Voedings, kleding, beenhouder 
3.15 114 Groenten-fruit, beenhouwerij 
3.15 116 Kleding 
3.15 119 Kleding, voeding  
3.15 122 Publieke wc's 
3.16 122 Groenvoorziening -->park/bos. Vrijwaring waardevolle panden (=aankoop door gemeente!!!) 
3.16 126 Groen, grasplein voor jongeren, horeca 
3.15 128 Slager 
3.04 129 Wandelpark 
3.06 129 Koffiehuis 
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3.16 129 Meer groen 
3.15 130 Kleding / diensten / grote matenkleding / pc-winkel / grote Colruyt 
3.16 130 Ontbreken van een typisch Belgisch koffiehuisje/taverne… 
3.15 131 Allerlei 
3.15 132 Voedingswinkels!!!! 
3.15 133 Beenhouwerij 
3.15 135 Terug meer zoals op cité 
3.15 136 Delhaize, cd - winkel, pralinenwinkel 
3.16 136 Concertzaal 
3.15 138 Kleine voedingswinkels 
3.16 138 Allerlei: dat we ten minste eens een etalage kunnen gaan bekijken. 
3.15 139 Kleding, voeding 
3.16 139 Allerlei 
3.15 141 Eten kopen 
3.16 141 Koffiehuis voor Vlamingen. Snackbar 
3.15 143 Allerlei 
3.15 145 Colruyt 
3.15 148 Kleding 
3.16 148 Degelijke feestzaal voor jongeren 
3.15 152 Voedingswinkel, fietsenmaker, slagerij, schoenmaker. 
3.16 152 Container voor plastiek en bricks. 
3.15 153 Strip/boekhandel, Bart Smith 
3.16 153 Plopsa, Free Record Shop 
3.15 154 Voeding 
3.03 155 Nieuwe ID 
3.16 155 Vuilbakken die tijdig geledigd worden 
3.15 156 Slagerij, buurtwinkel 
3.15 160 Voeding 
3.16 160 Hobby 
3.15 162 Meer Belgische winkels 
3.15 163 Kleding 
3.15 169 Kleine voeding  
3.15 170 Groenten  
3.16 171 Koffiehuisjes 
3.15 173 Voeding, kleding 
3.16 178 Kledingzaken voor dames 
3.15 180 Dameskledij bv. C&A, bakker 
3.16 180 Speelpleintje voor kinderen met speeltuigen! (Berkenbos) 
3.16 181 Een park in Heusden centrum. Beter afvalbeleid, goed vb. Overpelt 
3.15 182 Grote ketens in allerlei goederen 
3.16 182 Poetsdienst voor stoepen EN wegbermen. 
3.15 184 Van alle soorten 
3.12 188 Rustbanken staan op verkeerde plaatsen (kerkhof?) 
3.16 189 Bankautomaat, fietspaden 
3.15 190 Kleding, slager 
3.16 190 Bankautomaat 
3.15 192 INF centrum vb. interieur decoratie, onderhoud, allerlei.. 
3.16 193 Muziekschool 
3.15 194 Kleding, allerlei 
3.15 196 Winkels met kleren / kinderkleding 
3.15 199 Voeding 
3.15 201 Kleding 
3.15 202 Voeding, kleding, kinderkleding 
3.15 203 Alg. voedingswinkel 
3.15 204 Kleding, schoenen 
3.15 206 Voor kinder/kleding 
3.15 210 Buurtwinkel bv. Spar, bankcontact 
3.16 211 Alles 
3.15 212 Groente / fruit 
3.15 215 Kledingzaken, boekenwinkels, schoenenwinkels 
3.16 215 BANKAUTOMAAT (Mister Cash!!) 
3.15 216 AD Delhaize, Colruyt 
3.15 217 C&A, H&M, Pimkie… 
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3.15 221 C&A, H&M, Pimkie… 
3.15 223 Slager, fruit en groentenwinkel, kleding 
3.15 225 Groentewinkel, slachter 
3.15 229 C&A, Cool Cat 
3.15 231 Slagerij, kledij 
3.15 232 Andere (kleding) 
3.15 233 Colruyt 
3.16 233 Voetpaden! 
3.15 244 Voedingwinkel, lingeriewinkel 
3.15 248 Kleding 
3.15 251 Colruyt, grote ketens zoals H&M, Mexx, Decatlon 
3.15 252 Colruyt 
3.15 253 Kleding 
3.15 255 Kleding, voeding, slager 
3.15 260 H&M, Footlocker 
3.15 267 Kledingzaken 
3.15 272 Viswinkel  
3.15 273 H&M, C&A, M&S, Pimkie 
3.15 279 C&A, JBC, E5M 
3.15 280 Kledingwinkels 
3.16 282 Verkeersvrije straten, terrasjes, groen (park?) 
3.15 284 Kleding, recreatiewinkel 
3.16 286 Speeltuinen!! 
3.15 288 Grote winkelketens 
3.16 289 Speeltuinen 
3.15 292 VLAAMSE bakkers, beenhouwers, kledingzaken… 

 
4. Welke voorzieningen zou je missen moesten zij verdwijnen uit Heusden-Dorp? 

4. Welke voorzieningen zou je missen moesten ze verdwijnen?
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De “bakkers” zouden het meest gemist worden (84.93%). Op de hielen gezeten door de 
“bankautomaten” en het “postkantoor” beiden 81.5%. Ook hier scoort de bibliotheek weer opvallend 
hoog (78.77 %) op de voet gevolgd door mutualiteiten (77.74%). 
Uit de opmerkingen leren we dat niet alle aanwezige voorzieningen bekend zijn. Respondent 26 bvb 
kent de sauna op de Koerselsebaan niet. Ondanks de uitgebreide suggestielijst benoemden nog 
9.25% andere voorzieningen. 
 
resp. Andere? Welke? 

1 Busverbindingen 
7 Kappellen - groenvoorziening 

10 Er is geen!! 
12 Jeugdbeweging Chiro 
15 Waar is die? 
16 Is er al niet meer 
16 Apotheek, schoenmaker, koffiehuisje of ijssalon 
18 Post 
26 Beenhouwerij - is er geen 
26 Sauna - is er geen 
47 Parkeerplaats vrachtwagens. De andere voorziene plaatsen zijn te ver! Gevaarlijk voor inbraak. 
53 Beenhouwerij - is er al niet 
61 De Apotheek in Heusden dorp. Van Heusden… enz! 
68 Voetbalterrein Heusden!!! Het Gezellehuis 
69 Finse piste 
75 Beenhouwerij - er is geen. Banken - te veel. 
77 Chiro's, scouts, KAJ, speelplein 
82 Beenhouwerij - er zijn geen 
86 Zou graag zien in dorp: openbaar toilet, meerdere, fietsherstellingsplaatsen, rustbanken 
95 CVO - ja Zolder, speeltuin voor kinderen, basketringen voor jeugd/jongeren 

100 Rust, kalmte 
103 De kringwinkel 
112 Onthaalmoeder, apotheker, garagist 
122 Bankautomaten - waar? 
122 Vergaderruimtes: De Kring 
124 Opstapplaats trein ! 
124 Klooster 
129 Bakker - Lemmens 
135 Speelruimtes voor kinderen 
143 Kiosk uit dorp, die missen we! 
159 Kapper, frituur, restaurant 
170 Beenhouwerij ??? 
180 Speelpleinwerking (Berkenbos) Chiro 
182 Opstapplaats trein --> verharden! 
188 Meylandt 
210 Beenhouwerij - is er niet 
210 Voedingswinkels - is maar 1? 
247 Buitenschoolse kinderopvang 
269 Beenhouwerij - maar er is geen 
281 Fatsoenlijk zwembad 
282 Culinair aanbod, restaurants 
284 Moskee, VZW's 
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11. Wil je in de toekomst meedenken / meewerken aan de uitbouw van Heusden-
dorp? 

 

60

198

3520,48%

11,95%

67,58%

  Ja Nee Geen antwoord
 

 
60 mensen (20.48% van de respondenten) wil zich verder engageren. Meer mannen (42) dan 
vrouwen (17) en ook 1 koppel. Bekijken we de beroepscategorieën dan denken we dat dit een 
gezonde afspiegeling van de maatschappij is (25.0% arbeiders, 25.0% bedienden, 21.7% rustenden, 
8.3% zelfstandigen, 6.7% ambtenaren, 6.7% huisman/vrouw en 5.0% is werkloos. Van die 60 
personen is 61.7% lid en 35,0% geen lid van een vereniging. Opvallend is dat 30.6 % van arbeiders 
zich wil engageren terwijl deze categorie de minst aangeslotenen telt in het verenigingsleven. 4 
respondenten hebben zowel “ja” als “nee” aangeduid. 
  
resp. opmerking 

69 beide aangeduid = geen antwoord 
95 (adres weggelaten) 

130 Ik heb wel wissel-ploegen en heb niet de behoefte om hiervoor verlof te nemen. 2 dec = avondploeg 14-22u 
183 beide aangeduid = geen antwoord 
184 beide aangeduid = geen antwoord 
208 beide aangeduid = geen antwoord 
261 (adres weggelaten) 

 
 
Antwoorden op de open vragen 
 
12. Waaraan dient het gemeentebestuur - volgens jou - in de rest van deze 

bestuursperiode extra aandacht te schenken? 
 
resp. antwoord 
R001 Verkeersveiligheid - Meer controles op snelheid en lawaaierige voertuigen. Rioleringsnetwerk i.v.m. wateroverlast. 
R002 Goede opleiding politie. Verkeersveiligheid: er wordt hier soms wat afgeracet in de straat. Aandacht voor de 

multiculturele samenleving waarbij iedereen op zijn verantwoordelijkheden wordt gewezen. 

R005 Dat er nog genoeg bejaarden zijn zonder computer en dus ook geen website hebben. 
R006 Meer kinderspeelpleinen, picknick plaatsen. Meer werkplaatsen, fabrieken die milieuvriendelijk werken, 

wandelparken, verzorgde achterbuurten. 
R007 Mijnpatrimonium verdere uitbouw verfraaiing van de diverse woningen. Ophaalgebouw restaureren. Een park in 

het centrum van Heusden. Doven van accentverlichting. Groot magazijn ombouwen tot een groot Limburgs 
museum conform andere provincies. 

R010 Iets meer luisteren naar de gewone burger en ingaan op zijn vragen en suggesties! 
R012 Geen onnodig uitgave aan gemeentelijke gebouwen vb. gemeentehuis Zolder = schandalig!!!! Er zijn voldoende 

moskees! Subsidies geven waar de normale burger iets aan heeft vb. luiersubsidies, katoenen luiers (zie 
gemeente Lummen) 

R013 Veiligheid. Drugsbestrijding - strenger optreden. 
R014 Zebrapaden. Parkeren op fietspaden verbieden. Mooi gebouw tegenover de sporthal nuttig gebruiken, wacht niet 

tot het vervallen is. 
R015 Wandelparkjes voorzien. Hondentoiletten voorzien. Zuivere en steeds herstelde stoep- en fietspaden. Aub: bouw 

Heusden - centrum niet helemaal vol met appartementen 
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R016 Heusden centrum moet niet vol gebouwd worden met appartementen --> het wordt onleefbaar dan. Als de school 
in Kappelstraat verdwijnt op termijn; aub voorzie dan ook wat groen en banken en speelpleintje, waar de 
bejaarden die in al die appartementen wonen, rustig samen kunnen genieten, babbelen met elkaar en kijken naar 
spelende kinderen.  

R018 Het telefoonnummer van het postkantoor opnieuw kenbaar maken voor de bevolking zodat wij kunnen reclameren 
wanneer ons dagblad niet wordt bezorgd (en/of andere klachten) 

R020 Milieu. Geluidsoverlast. Sluikstorten 
R021 Verkeersveiligheid en onderhoud fietspaden. Herstellingen straten en nutsvoorzieningen. 
R022 Milieu, groenbehoud en uitbreiding in Heusden-dorp. Bebouwing onder controle houden. Buurtfeesten & 

evenementen stimuleren.  
R024 Ontmoedigen van sluipwegen (van/naar Koersel). Onderhoud van wandelwegen + aanleg. Onderhoud van de 

bermen en rioleringen (frequenter reinigen en maaien). Tijdig communiceren omtrent verwacht nachtlawaai. 

R025 Diefstalpreventie. Overlast bij organisatie, lawaai, hinder muziek 's nachts bv. Organisatie K.W.B. Veen enz. 
R026 Aan een zuiniger beleid. Aan de wegen rond het centrum, er zijn erbij waar de Romeinen niet willen passeren. 
R028 Aan de vernieling in de straten. 
R030 Verkeersveiligheid, parkings, wandelpark, voedingswinkels in Heusden + slagerij (cite dingen genoeg maar niet 

Heusden dorp). Kwaliteit openbare wegen 
R033 Problematiek migranten 
R034 De wijkagenten moeten vaker in de wijken worden gezien! 
R037 Een levendiger centrum waar tal van activiteit worden organiseert. BV. Heusden, swingt, terug een voetbalploeg 

met standing, meer ondersteuning door de gemeente ivm initiatieven van privé. Geen parkeerkaarten in Heusden 
centrum. Meer nachtelijke controles van politie ivm diefstal en vernielingen. Beter gebruik van Veenstadion. 

R038 Wil men het centrum leefbaarder maken, dan moeten de autowegen weg uit het centrum: geen doorgaand 
verkeer meer, maar enkel lokaal verkeer (G. Gezellenlaan, Koerselsebaan…). 

R039 De veiligheid op alle gebied - strengere verkeersveiligheid oa. snelheid, parkeerboetes (blauwe schijf wordt 
beboet, verkeerd parkeren niet!!!), maar ook rondhangende jeugd die bewoners een onveilig gevoel geven 
strenger straffen als ze iets uitsteken. 

R041 Zo snel mogelijk voldoende service flats. 
R043 Leefbaarheid van Heusden!! Omleidingsweg! Minder verkeer door het dorp! 
R044 Dat ze hun budget beheren gelijk wij ons loon moeten beheren, niet te veel opdoen en weinig schulden maken 

(daar is het te laat voor!!). Dat ze de watertoren van de Lindeman maar terug in gebruik nemen voor de inwoners 
van Heusden zodat we minder waterheffing betalen of is het kalf verdronken!!!!!!!!!!!!!! 

R045 Fatsoenlijke winkels! Er zijn al Aldi, Lidl, Wara etc. meer dan genoeg! Een Heusden - village - outlet - center! En 
meer fietsaccommodatie - vertrekpunten en fietscafe's van uit het centrum en meer groene omkadering (bv. vijver 
+ wandelpark) 

R046 Wateroverlast/vandalisme/ betere nazorg als de asfalt wordt opgebroken voor bv. nieuwe aansluitingen (water, 
gas, elektriciteit…)/ terug lekker Heusdens water/ herbekijken van de nachtverlichting/ spoorwegovergangen ± 
10m voor en achter steeds kapot - Water blijft staan ( R. Gompartsstraat ) 

R049 Minder parkeerboetes Heusden-centrum 
R051 Meer in Heusden en wat minder in Zolder (gaat alles naar toe). Buitenbank automaten. De openingsuren van het 

Gemeentehuis (niet enkel op maandag) het mag ook nog eens op andere dagen!!! 

R053 Minder zwaar vervoer door Heusden-dorp, halveren snelheid, gezelligere dorpskern (vooral omgeving Sint-
Willibrordusplein) 

R054 Beter onderhoud van de parken in de wijken. Hagen worden onvoldoende geschoren. 
R055 Onderhoud leken en grachten. Steun aan de verenigingen. Er zijn zoveel meer vrijwilligers dan zij die in de 

Zandloper werken. 
R058 Het lawaai rond nachtwinkel en andere zalen die half nacht tot 's morgens open zijn. De snelheid vooral 's avonds 

en 's nachts op de Koolmijnlaan HZ 
R060 Veiligheid. Besparing op luxegebouwen (TE LUXE gemeentehuis in Zolder!). Milieu: behouden van de nog 

aanwezige bomen, cheques voor zonnepanelen, regenwaterput, regenwateropvang. 

R061 1.Niet te veel appartementen meer bij te bouwen overal! 2.Meer politie in de Guido Gezellelaan en andere grote 
straten waar het zo super gevaarlijk is en vooral 's avonds; ze razen gewoon er op los! 3. De verandering een 
winkeltje ofzo met slachter en groenten enzo...?! 4. Vele zitten met Kerstmis alleen en kunnen nergens heen is 
nog iets vroeger was hier kerstmarkt in Heusden en nu niks! En voor te eten ook niets meer!?!.....???. 

R065 Aanpassing riolering in Schreverland!! Dit jaar al 3x ondergelopen!!! (in 2 maanden tijd!!!) 
R067 Meer mogelijkheden voor jeugd om activiteiten te organiseren. Een echt dorpsfeest jaarlijks organiseren waar elke 

leeftijdsgroep zijn ding in vindt. 
R068 Jeugdactiviteiten, eetgelegenheden, minifestival met lokale groepjes, Cocktail & Smoothies, discotheek 
R069 Veiligheid, onderhoud stoepen, snelheidscontroles 
R070 1.Vandalisme en baldadige jongeren (zowel vaak overdag als soms 's nachts) aan de St.Janskapel. 2. Oplossing 

voor het parkeerprobleem a/d appartementen in de St.Jansstraat. 3. Hinderlijk gedrag v/d allochtonen op de 
Koolmijnlaan. 4. Vervelende (bemoeizieke) wijkagent die bij momenten echt "te ver" gaat, maar niet te zien is 
waar het "wel" nodig is. 

R072 Zwerfvuil afkomstig van de schoolgaande jeugd in de Kapelstraat! 
R074 Propere fietspaden 
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R075 Minder zwaar vervoer in het centrum (wij hebben recht op een gezonde leefomgeving). Meer controle op snelheid 
in Guido Gezellelaan in de zone 50 (ter hoogte van bakkerij Lemmens). Strenger optreden tegen rijdende 
discotheken. 

R077 Meer ruimte voor jeugd om dingen te organiseren. Geen serviceflats inplanten op plaatsenwaar nu al andere 
accommodatie 

R078 Nog beter verkeersveiligheid. Hardrijden harder aanpakken. Afval beter opruimen. Graszoden beter maaien. 
R079 Betaalbaarheid en kwaliteit van het leven. 
R080 Milieu. Verkeersveiligheid. Teveel veerkeer, zeker vrachtwagens door het dorp en cité. 
R081 Sluikstorten Beringerheide en omgeving. 
R082 Geen antwoord 
R083 Intensief opruimen zwerfvuil. Meer vuilbakjes plaatsen. Controle van voetpaden en fietspaden (putten,…) 
R085 Zuivere fietspaden 
R086 In de buurt van drankgelegenheden de fietspaden glasvrij te houden. Meerdere voetgangersoversteekplaatsen 

met lichten op de grote baan Suska � Heusden dorp. 

R087 Opvolgen verkeersproblematiek. Betaalbaar maken woningen. Controle op politiedienst. Nieuw mobiliteitsplan. 
R088 Leefbaarheid - veiligheid - inbraakpreventie - samenleving verbeteren 
R089 Zwerfvuil, fietspaden 
R092 Ook aandacht voor het deel van Heusden tussen Spoorweg en Koersel. 
R093 Veiligheid! Milieu, bosbehoud. Geen luxe projecten aub! = spijtig � zoals gemeentehuis. Méér subsidies 

voor zonne-energie of biobrandstof. Regenwaterput en pomp. 

R094 Verkeersveiligheid Geenrijt/Merelstraat 
R095 Méér aandacht aan onze Heer Jezus; wat Hij deed voor ons. Hij redde ons van de zonde en bracht ons weer 

gerechtvaardigd voor de God onze Vader, Schepper. Hij houdt van iedereen en wil ons alles (naar zijn wil!) geven 
als wij zijn kinderen willen zijn. Allah heeft géén zoon en is dus niet onze God en heeft niet onze aandacht nodig. 

R096 Dat de zogenaamde "Belgen" zich aanpassen aan onze cultuur en niet andersom � hier spreekt men Nederlands!!

R097 1. Aan de wildgroei van appartementen 2. Meer groen en gezellige hoekjes 3. Betere verbinding naar Brussel 
(heen- en terug) 4. Heusden hoeft niet persé volgebouwd te worden!! 5. Skatepark 6. Boudewijnplein verbeteren: 
weg met de vrachtwagens 

R098 Uitbouw bibliotheek. Fietsenstalling op het St. Willibrordusplein een mooie, overdekte, de auto's mogen verder 
weg! Verzorging wandelgebied Meylandt 

R099 Aan de noden van de mensen. Zeer fijn dat ze denken aan een rusthuis in het centrum en hopen aan een winkel 
dicht bij, zo dat de bejaarde met hun rolstoel of wagentje er heen kunnen gaan. 

R100 Minder verkwisting (nieuw gemeentehuis = kyoto schande) 
R101 Vandalisme, drugs, veiligheid, hulp aan minderbedeelden, meer blauw op straat  
R106 Openbaar vervoer. Veilige fietsovergangen en zebrapaden dat mogen er gerust meer zijn. Meer controle 's avonds 

op snelheid in 't Dorp tot aan de brug. 
R108 Meer fietspaden. Geen geparkeerde wagens voor de woningen op de berm of baan. 
R109 Aan de vreemdelingen die overal op parkings staan bij valavond en langs de wegen en zo ergernis scheppen en 

het veiligheidsgevoel afnemen van de inwoners Belgen. Ook al aan de hand gehad op parking Zandloper als we 
na onze diens buiten komen.  

R110 Veiligheid van de inwoners 
R113 Meer dorpsactiviteiten buiten het wielerkoers en Kermis. 
R115 Heusden dorp levendig, gezellig, tavernes 
R116 Ontmoeting en ontspanningsmogelijkheden 
R118 Stoepen in de aanpalende straten naar G. Gezellelaan 
R119 Het proper houden van de stoepen in het centrum (na carnavalstoet, na fuiven of feesten in Kuipershof -->flesjes, 

blikjes,…). Er slingeren eigenlijk altijd papiertjes, peuken, stukjes glas,… rond op de stoepen in het centrum van 
Heusden. 

R124 De netheid en de verfraaiing van het dorp. De parkeerschijftoestanden op het St. Willibrordusplein. Hondenpoep 
op de stoepen. 

R125 Uitbouwen van het winkelcentrum! Sportterreinen uitbreiden. Uitbouwen van parken en speelgelegenheid voor 
kinderen. 

R126 Wat de bewoners nodig hebben en niet wat anderen buitenstanders van Heusden (Zolder) vinden. 
R129 Aan ademruimte in Heusden-Dorp. Alles wordt volgebouwd. Het verkeer wordt alsmaar drukker. Binnenkort  

kunnen we geen kant meer uit in ons dorp. 
R130 1. Doorgaand verkeer in Heusden-centrum omleiden, verkeersarm maken v/h centrum. 2. Nog meer openbaar 

vervoer aantrekken (bussen - trein - tram). 3. Het vermijden van wildparkeerders op de voet-en fietspaden. 4. 
Meer parkeervoorzieningen 5. Aantrekken van handelzakken voor kleding ed. (zaken die enkel overdag open zijn) 

R132 Betere spoorverbinding met Brussel 
R133 Fietspaden. Parkeerplaatsen Brugstraat. Zwerfvuil. 
R134 Dat onze gemeente niet volledig wordt ingenomen door allochtonen zoals het nu bezig is. 
R135 Zeker eens denken aan de jeugd algemeen zodat er weer fuiven kunnen die vroeger giro, scouts, of R.A.P. 

konden doorgaan op "De Veen " of aan Huybrechts. 
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R136 1. De authenticiteit van Heusden-Dorp vrijwaren, de bouwwoede tot een halt roepen, alleen bouwprojecten 
toelaten die een duidelijke meerwaarde hebben. 2. Genoeg feestelijkheden organiseren: kermes, markten, 
dorpsfeesten… 

R137 Meer met den borstelwagen in het centrum en dichtst bijgelegen straten (hondenpoep en zwerfvuil). Snelheid in 
de ochtenduren en avonduren lawaai: auto's met geluidsinstallatie 

R138 Zwerfvuil langs de baan vb. cola doosjes - flesjes enz… Hondenpoep 
R139 Te snel rijders - auto's. Opruiming zwerfvuil. Hondenpoep. Flesjes en blikjes. Kauwgum. 
R140 Oversteekdrempels. Minder parkeerboetes 
R143 Serviceflats. Het zwaar verkeer uit het dorp houden. 
R145 Meer aanbod aan kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar 
R147 Verkeersveiligheid voor de zwakke gebruiker (fiets/wandelaar) verder verbeteren. Uitbreiding voetpaden. 

Oversteekplaatsen / verkeersremmers 
R148 1. Hoge prijzen op de immo-markt (gronden en woningen): het is zelfs voor een gezin met 2 voltijds verdieners 

bijna onmogelijk iets te kopen, laat staan - te bouwen!! 2. Hoge brandstofkosten: is een bijdrage van de 
gemeente ook mogelijk voor "middelmatige" 2 verdieners? 3. Milieu: nog meer recycleren en gescheiden 
ophalingen + zeker voortdoen met goede initiatieven zoals De Kringwinkel enz. 

R149 Schaf a.u.b. de blauwe zone af in Heusden-centrum. Wie heeft hier baat bij? Klanten blijven weg als zijn al 
verschillende boetes kregen. Mensen die naar de begrafenis gaan, denken niet aan hun parkeerschijf. 15 minuten 
tolerantie wordt ook niet toegepast. 

R151 Werk maken van veilige fietspaden voor schoolgaande jeugd. 
R153 Het organiseren van een stripbeurs 
R154 Waarom de vraag om mee te werken aan de uitbouw van Heusden dorp als de mensen die wij gekozen hebben 

bij de verkiezing nog niet eens kunnen samen werken. 

R156 Betaalbare en voldoende bouwgronden zodat ook de Belgische jongeren hier blijven zodat in de toekomst het 
lager- en kleuteronderwijs kwalitatief kan blijven voor alle kinderen.  Inwijkelingen stimuleren thuis Nederlands te 
praten met hun kinderen - zelf Nederlands te leren en hun kinderen --> kleuteronderwijs te sturen vanaf 3 jaar. 
(Eventueel in samenspraak --> imams --> leiders). 

R157 Meer controle door parkeerwachters in de omgeving van Kuipershof en sporthal, er staan soms tientallen auto's 
verkeerd geparkeerd bv. op de stoep aan de sporthal terwijl de aangrenzende parking leeg staat. Al een aantal 
keren aan verschillende diensten gevraagd om een paar bloembakken te plaatsen tussen ING en Kuipershof. 

R158 Algemene veiligheid, meer verlichting en levendigheid en gezelligheid rond het dorpsplein.  Voorzieningen voor 
rondhangende jongeren. 

R159 Hangjongeren --> arbeid voor deze personen --> nuttige (verplichte) besteding van hun tijd. Bijkomende 
opvoeding, normen en waarden aanleren, bijbrengen. 

R161 Aan het opkuisen van braakliggende gronden. 
R162 Niet belastingbetalers profiteren mee, bijzonder in de Zandloper, van de gunstige tarieven die de gemeente 

toepast. Druist in tegen de parochiale organisaties. 

R163 (adres weggelaten) 
R164 Veiligheid! Straatverlichting 's nachts op kleinere wegen. Snelheid 's nachts op de sluipwegen. 
R166 De samenhang van de inwoners van Heusden-Zolder; meer activiteiten die de inwoners van Heusden-Zolder 

samenbrengt. 
R167 Zeker aandacht besteden aan de noden van de jeugd en sportverenigingen daar zij de toekomst vormen van de 

toekomst. Ook voor de ouderen dat ze een gelukkige oude dag kunnen beleven. 

R169 Verfraaiing van de dorpskern, bv. meer groen op het Kerkplein, Bebloeming van de middenbermen. 
R170 EVENWICHTEN IN ETNICITEITEN! 
R174 Verkeersveiligheid. Vandalenstreken in week-ends 
R176 Beter openbaar vervoer. Betere doortocht ('s avonds zeer moeilijk). 
R177 Ophaal van huisvuil in de zomer elke week en het ophalen van plastiek zou ook fijn zijn. Dan zouden de bossen er 

niet vol van liggen. 
R180 Speelpleintje met speeltuigen bv. Bij slecht weer iets overdekt = Berkenbos. Fietspad in de buurt van scholen + 

parking. 
R181 Meer openbaar groen, meer visie inzake ruimtelijke ordening. 
R182 G.Gezellenlaan: bewoonbaarheid, netheid --> bloemen??? (afval in bermen = nooit geraapt!). Alle huizen zijn 

opgekocht door Turken --> trekken zich van andere bewoners niets aan --> verloedering van deze huizen: 
VERF?? Geen confetti voor carnavalstoet en geen bier in stoet voor jongeren! 

R185 Mogelijkheden opzetten voor "bejaarden" woningen/ bejaarden flats" IN het centrum 
R186 Bejaardenwoningen in centrum 
R187 Veilige verkeerssituatie. Openingsuren bib kunnen anders (meer weekend - minder in de week). 
R188 Meer denken aan "ons erfgoed" bv. Graafzerken aan de St. Janskapel werden door goedkeuring van het 

gemeentebestuur vernield!!! 
R189 Veel meer fietspaden ≠ verf fietspaden!! Meer politie patrouilles risicobuurten. Vaste wandelpaden in de natuur. 
R190 Verkeersveiligheid; snelheidsaanpassingen! 
R192 Aan extra veiligheid voor schoolgaande kinderen, vooral de oversteekplaats aan de Brugstraat. 
R193 1. Meer arbeidsplaatsen 2. Muziekschool 3. Parking naast "Kruidvat" in orde brengen (modderbad) 
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R194 Meer mogelijkheden voor startende en kleine zelfstandigen. 
R199 Meer ondersteuning bij initiatieven om het dorp leefbaar en plezant te maken (evenementen, …). 

Verkeersveiligheid 
R200 Mobiliteit: belbus binnen Heusden-Zolder 
R204 Verkeersveiligheid bij de begin- en einduren van de school! 
R213 Veiligheid + uitstraling winkelstraat. Veel rondhangende jeugd. 
R215 1. Meer veilige fietspaden. 2. meer banken en vuilnisbakken langs belangrijke fiets- en wandelroutes + 

regelmatig leegmaken. 3. Glas opruimen op Boudewijnplein!!!!. 4. Meer controle risicobuurten (doorlopende 
straten in rustigere woongebieden) 

R217 Er is máár 1 bankcontact in Heusden! En : die werkt nauwelijks! 
R219 Dat er voor schoolse kinderopvang om 06.00 uur open gaan ipv. 07.00 uur. 
R220 Cafetaria voor TC-Heusden 
R221 Dat de gemeente minder belasting vraagt - de huisvuil elke week ophaalt. 
R223 Veilige oversteekplaatsen voor fietsers 
R224 Meer snelheidscontroles aan de school. 
R225 Winkel centrum 
R226 Veiligheid + uitstraling winkelstraat. Veel rondhangende jeugd. 
R229 1. Jeugd-jongeren meer activiteiten in Heusden dorp! 2. Gemeente belasting! 3. parkplaatsen Heusden! 4. 

Bouwgronden koopbaarmaken! 
R230 Een nieuw zwembad. 
R232 1. Veiligheid schoolomgeving. 2. kleinere straten zone spelende kinderen (vb. Verbindingstraten Schaapsweg - 

Voortstraat). 3. Onderhoud wandelpaden (vb. bos Beringerheide) 

R233 Extra voetpaden 
R234 Toegankelijkheid van gebouwen --> gehandicapten 
R235 Samenscholing van jongeren - vandalisme 
R237 Kattenprobleem (loslopende katten). Te snel rijden in de wijken, bv. overdreven snelheid in de St. Jansblok. Veel 

spelende kinderen!!! 
R238 1. Meer orde in de straten en wijken. 2. Meer winkels in de straten met uitstraling. 3. Meer de problemen en 

kopzorgen kunnen oplossen van de mensen. 4. Snelheidbeperkingen in de wijken meer controleren, spelende 
kinderen, oplossing vinden gewoon. 

R240 Verkeersveiligheid rond de school. Er wordt nog steeds veel te hard gereden in de schoolomgeving. 
R244 Meer doen aan de verkeersveiligheid bv. aan't Sint-Franciskuscollege om over te steken. En aan krantenwinkel ('t 

Punteke, Koerselsebaan) om over te steken naar de kinderopvang en aan de bushalte daar en aan de veiligheid 
(verkeers), op en rond het Kerkplein. 

R245 In samen leven, geen discriminatie. 
R246 In samen leven, geen discriminatie. 
R252 Onbetaalde parkeergelegenheden. Leefomgeving (Heusden-Zolder) aangenamer maken (sfeer). Mensen van 

gemeente bij elkaar brengen achter één bepaald initiatief. 

R257 Koopkracht vastgoed zoals bouwgrond, woning, zo laag mogelijk enkel voor Heusden-dorp bewoners. 
R258 1. Voorkomen van getto vorming. 2. Verkeersveiligheid. 3. Zwerfafval 4. Benadrukken van Belgische/Vlaamse 

cultuur en omgangsvormen 
R259 Dat de Post zeker blijft. Dat er in het dorp parkeergelegenheid zonder blauwe kaart komt voor bediende die op de 

bank werken en voor de zelfstandigen, zodat de parkeerplaatsen tegenover de kleuter- en lagere school in de 
Brugstraat kunnen gebruikt worden door de ouders en het personeel. 

R270 Verkeersveiligheid aan de scholen. Meer verkeerscontroles op snelrijders op de drukste wegen (scholen) 
R272 Netheid op straat (zwerfvuil) 
R273 De huisvuil mag gerust elke week weg. 
R275 Vooral voor een oplossing aan meer parkeerplaatsen aan de kleuter en lagere school in Heusden dorp. In de 

zomer gaat het nog maar in de winter is het niet te doen. 

R282 Guido Gezellelaan - Brugstraat auto-of verkeersarm maken. Te veel verkeer! Groene pleintjes. Mogelijkheid 
voor terrasjes. 

R284 Het verlagen van belastingen bv. KI 
R286 Gelieve parkeerautomaten met "ticket" te plaatsen ofwel volledig "gratis" parkeermogelijkheid te bieden want 

mensen die van buiten de gemeente Heusden naar de mis gaan hebben slag op keer een boete. DIT KAN TOCH 
NIET!! 

R287 Verkeersveiligheid in de wijken. 
R288 Er is veel verkeer tijdens de schooluren, er kan m.b.v. het gemeentebestuur bussen ingeschakeld worden. (Ik 

denk dat er één school is die een bus heeft). 

R292 Uitstraling / groen voor kinderen, een park waar kinderen elkaar VEILIG kunnen ontmoeten (bv. Fiets-of 
skatepark)/ Niet alle groen volbouwen!/ OPEN RUIMTE EENGEZINSWONINGEN/ PARKEERGELEGENHEID op 
het PRIVETERREIN / Dorpsgemeente = landelijk wonen, geen hoogbouw, appartementen zijn voor de stad!   

R293 De septische putten stinken erg, wanneer die vol zijn. Meer sociale hulp aanbrengen. Meer horeca werk via 
gemeentes. Een zwembad in Heusden aub. Meer plaatsen voor basketbal te spelen. 
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13. Vragen suggesties, opmerkingen, kortom alles wat je nog kwijt wilt: 
 
Resp. antwoord 
R006 Rijstroken van Koerselsebaan zijn veel te smal en veel zigzaggen. Het zou beter zijn als een rondpunt kwam aan 

kruispunt van Beringensestw. En Joachimstraat ook aan lichten van Meylandtlaan. Shoppings creëren met 
verschillende winkels zoals in Maasmechelen en/of Genk  

R007 Circuit Terlaemen toeristisch op de kaart van Limburg plaatsen. Een faillissement is voor de gemeente een dure zaak! 
De parking 69 ontruimen i.v.m. het druk sextoerisme. 

R011 Het stoort mij dat op de Koerselsebaan gewone burgers zich bezig houden met de verkoop van occasie wagens, die 
langs de baan te koop gesteld worden. Mag dit wel volgens de wet? 

R016 Heusden centrum vergrijst. Gemeente moet niet alleen appartementen zetten, maar vooral betaalbare woningen. 
Dan komen van zelf jonge mensen in Heusden centrum wonen en moeten er geen scholen verdwijnen wegens te 
kort aan kinderen. En gemeente, laat aub al het groen verdwijnen uit Heusden centrum. Voorzie ook genoeg 
parkeermogelijkheden bij nieuwe woningen/appartementen!! Ik denk dat de norm bij appartementen 1 1/2 
parkeerplaats per wooneenheid moet zijn. Veel mensen hebben 2 auto's. Gemeente wees daar aub streng in!! 
Gemeente of politie voert in Heusden-centrum een dubbel beleid wat betreft parkeren. Op betaalparkings --> zeer 
streng, onmiddellijke boete. Op andere plaatsen waar men niet mag staan (bv. op fietspad om vlug boodschap te 
doen) --> opzeggens geen controles. Dit kan niet!!  

R017 Minder parkeerwachters, om rustig zonder op je klok te moeten kijken, boodschappen te doen. Alles is al duur 
genoeg. 

R021 Kan men eens nadenken over het vergunnen van een Streetparty. Tijdens Suska Berg feesten werden enkele 
honderden gezinnen te lang gestoord door geluidsoverlast. Er is daar zeker geen sprake van een handelscentrum. De 
helft van de deelnemende handelaars is zelfs 's zondags niet open en moet men hiervoor een grote, drukke straat 
afsluiten. Er werd een gevaarlijke verkeersomleiding gecreëerd voor  

R025 Snelheidsaanduiding Koerselsebaan. Braakliggende gronden opkuisen en leegstand afbreken. 
R027 Te veel appartementen in Heusden 
R034 De allochtone mensen moeten beter Nederlands leren spreken. Ook publicaties op de winkels van allochtonen zeker 

in't Nederlands. Hondenpoep. Vuilbakken vaak genoeg legen. 

R037 Riolering aansluiting op de Kanaalweg. Bouw van serviceflats in Heusden centrum. 
R038 Stoppen met (ongebreidelde) bouw van appartementen buiten de dorpskern. 
R044 Als er bomen geplant worden in een straat of op een wijk laat de mening van de bewoners ook eens meespreken 

welke soort bomen en waar ze geplaatst worden. Dat de straten rond het centrum van Heusden meer allochtonen in 
een straat komen te wonen dan Belgen is dat inburgeren. 

R045 Als er toch een bejaardenhuis komt, plant het dan in het groen en toegankelijk voor IEDEREEN 
R046 Is het mogelijk om wat betreft verkeersveiligheid en veiligheid voor de burgers de donkere punten in de gemeente te 

herbekijken alsook de verlichting 's nachts op de kruispunten. Bv. 's nachts branden er in de Voortstraat slechts 
enkele lampen en zelfs niet op de kruispunten , de Uilshoek is helemaal donker! 

R047 Een bewonerskaart invoeren voor de truckchauffeurs die in een straal van 1 km rond het Boudewijnplein wonen, 
zodat daar geen problemen meer zijn door overlast van anderen die niet in onze gemeente wonen. En maximum 2 
vrachtwagens van dezelfde firma. 

R051 Het hard rijden op sommige plaatsen waar 50 km/h mag. Dit vooral in late namiddag en 's avonds ('s nachts) 100 tot 
150 km/u 

R055 Verkoop tweedehands-wagens langs de Koerselsebaan. Kan dit allemaal zomaar? Controle op het parkeren in 't 
centrum van Heusden zaterdag-middag beëindigen, waarom kerkgangers beboeten? 

R058 Nu en dan een anonieme voertuig van de politie 's nachts men zou dikke vissen vangen. 
R059 Meer activiteiten in Heusden (dorp) 
R061 5. Meer fietspaden. 6. Ook dat de veel zaken niet zo duur zijn! 7. Meer groen (geen bomen)! 8.Controle op fout 

geparkeerde auto's en vooral vele auto's stoppen en blijven en parkeren op het fietspad in het dorp!!! Ik mag alleen 
maar fiets rijden door mijn epilepsie! Maar veel politiemensen rijden voorbij zelf gezien! 9. Meer zebrapaden op de 
grote wegen!.. 

R065 Geen "gevulde" zandzakken te verkrijgen in Heusen/brandweer/gemeente � op eigen kosten laten vullen 

R067 In Heusden dorp is het aangenaam leven, maar het bruist veel te weinig. Mensen moeten meer de kans krijgen om 
elkaar in positieve zin te ontmoeten!! Dit zorgt voor een betere sfeer onderling en zo zal Heusden dorp weer leven 
zoals het hoort. 

R070 Postbodes zouden iets zorgvuldiger te werk mogen gaan. Een heel deel post schijnt bij ons "verloren" te gaan… (of 
moeten we voor dit verhaal bij "de Post" zijn?) Het verkeer op de Guido Gezellelaan is "NIET TE DOEN" voor 
diegenen die uit de zijstraten komen of te voet willen oversteken. 8 à 10 min wachttijd zijn geen uitzondering... 

R075 Plaatsen van vuilbakken op parking kring en Kuipershof. Plaatsen zitbanken op bovenvermelde parkings (bevordering 
sociaal contract). Controle hangjongeren omgeving sporthal. Rechtsomkeer maken aan huisnummer 21 in de 
G.Gezellelaan is gevaarlijk! 

R080 1. Uitbreiding aan sport-spel-groen in de buurt van de sporthal. 2. Beperken van appartementen, huizen… in het 
dorp -verstedelijking- teveel onveilig verkeer en geen rekening gehouden met milieu. 3. Last van 
schoorsteendampen. 
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R093 Géén luxeprojecten zoals gemeentehuis. Eerst de bevolking helpen. Woning voorzien van zonnepanelen, 
regenwaterputten, biobrandstof! 

R095 De voedselpakketen gaan naar meer dan 150 mensen. Voor hen is niet belangrijk of de winkels mooi zijn, enz. Ikzelf, 
met 450 € + 50 € van de OCMW ga zelden naar de winkel. Er zijn andere dingen nodig: oprechte aandacht, liefde, 
vriendschap, geloof, vertrouwen, vrede... daar moeten wij naar streven... Zie 'ANKER' in onze gemeente, e.a. Geen 
goed beeld welke soorten vrijwilligerswerk er zijn! 

R097 Zie aanvullend blad 
R098 Verzorging fietspaden. Uitbouw bibliotheek. Een hondenlosloopgebied als omringende landen. 
R099 Fietspaden goed in orde houden. Losse zand op de fietspad aan het containerpark zeer gevaarlijk. 
R101 Bus 23 van de Lijn tot aan Suskaberg in plaats tot aan de Brandweer. Een extra zebrapad tussen rotonde en de Kring 

+ tussen de kring en St. Janstraat + de school en de brug; daar vooral voor de bejaarden en kinderen. 

R105 Er zijn verschillende geldinstituten in 't centrum (banken). Destijds verhuisde de ASLK naar de "Cité" en werd 
ondertussen Fortis. Alle klanten moeten nu daar-naartoe. Wanneer bouwt Fortis een bank van de Fortisklanten in 't 
centrum. Ik moet alles te voet doen, erh. 

R106 Zou het niet mogelijk zijn om lijn 23 naar Suskaberg en plaats van de Brandweer zijn stopplaats te hebben. De 92 
stopt daar ook. (aan de Brandweer) gemakkelijker voor de mensen om op Cité te geraken of ziekenhuis (van de G. 
Gezellenlaan) 

R108 Willen wij Heusden Dorp zo als het voor de jaren 1960 was, probeer de niet Belgen er toe aan te zetten de omgeving 
rond hun woning zuiver te houden! Waarom mogen Belgen de toeter van hun auto niet gebruiken, en de meeste 
buitenlanders wel? En meestal als andere mensen slapen dus 'snachts. 

R109 Hoor de politie kunnen rijden dag en nacht niet. Wel telefoon of zo (permanente wachtpolitie!). Dat ook de 
Vunderstraat na de markt mee opgekuist wordt. Meer bijeenkomsten en uitstapjes senioren regelen met de dienst 
van toerisme. 

R116 Graag zou ik wat meer in Heusden dorp vertoeven maar af en toe ben ik ook eens graag thuis. 
R118 Boekenwinkel is er niet. 
R119 In Houthalen-centrum loopt regelmatig iemand van het onderhoud van de gemeente rond met een grote 

stofzuiger die hij achter zich aan trekt. Zo worden ook kleinigheden die storen opgeruimd. Een idee voor Heusden-
Zolder 

R125 Het gemeente bestuur doet goed zijn best! 
R126 Er is te weinig voor jongeren! Havanna ja, maar dat is maar 1 iets! Een grasplein (park) zou niet overbodig zijn --> 

Jeugdhuizen zijn er ook maar oudere jeugd (zo'n ±20) gaan liever ergens anders naartoe. Buiten jeugdhuizen en 
café is er weinig om niet te zeggen niets :( 

R127 Een stuk van het voetpad van de G. Gezellelaan tot in gans St. Janstraat staat altijd vol met distels en netels, moet 
voorgoed opgeruimd worden. Leg er dezelfde dallen en 'tis opgelost. 

R129 Ik vind het heel spijtige zaak dat het voetbalveld achter de Olympia zo goed als verdwenen is. Kinderen hebben 
ruimte nodig om te ravotten en die wordt hen allemaal afgenomen. Er zijn teveel kinderen in de beurt voor veel te 
weinig plaats. Dat zorgt voor problemen. 

R130 1. Vele bewoners, waaronder ook wij, vragen naar een leefbare centrum van Heusden, het doorgaand verkeer op de 
hoofdwegen werkt zéér storend. 2. Het rondpunt in Heusden-centrum wordt door jongeren regelmatig gebruikt als 
speedwaybaan voor auto's (voor hen is dat plezant) voor de inwoners helemaal niet. 

R134 Dat alle parkeerplaatsen die gratis zijn niet ingenomen worden door voertuigen van allochtonen als ze op verlof zijn, 
is er plaats genoeg overal. 

R135 Om rondhangende kinderen te vermijden zorg dan dat er meer speelruimtes zijn toegang tot bossen en weide voor 
algemeen spel ook zonder begeleiding. Maak bossen weer bespeelbaar 

R137 Aan de kruispunten moeten de hagen lager worden voor 'n beter zicht 
R141 Wafels in de Zandloper voor hongerige fietsers. 
R142 Wanneer gaat er iets gebeuren aan het rond punt in de Oudstrijderslaan. Dit is een wildernis met kapotte bomen, 

midden in een woonwijk. Is het misschien omdat het afgelegen is dat er zo weinig wordt gedaan? Wie van het 
gemeentebestuur is hier al eens komen kijken? Ik denk niemand. 

R143 Meer geburenwerking 
R148 De integratiedienst levert goed werk maar komt handen tekort om echt de hele gemeenschap te betrekken en er 

initiatieven uit te werken in samenwerking met het bestaande verenigingsleven (bv. Chiro, PAT, …) 

R151 Heusden meer uitstraling geven. 
R153 (adres weggelaten) 
R154 Heusden-Zolder is geen gemeente waar men Vlaams moet kunnen spreken dan kan men ook niets bekomen, dus 

lang leven de mensen die geen Nederlands willen kennen behalve als men iets moet bekomen. Vlamingen horen niet 
thuis in deze gemeente. Dank U 

R156 In sommige straten wordt heel hard gereden --> BV. Geenrijt (wagens die vanuit de Kappelstraat / Merelstraat 
komen (mag nu nog 70 gereden worden).  In Heusden-centrum moeilijk de Guido Gezellelaan over te steken (te 
voet/per fiets) heel druk verkeer. 
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R157 Doorgaand verkeer uit de dorpskern houden. Wat ik opmerk is dat er bijna geen moslims zowel mannen als vrouwen 
niet met de fiets rijden of winkelen. Zij doen heel korte afstanden met de auto. Zij integreren zich niet bv. 
Suskabergfeesten - chasse - patat - stratenloop en andere feestelijkheden zijn ze niet solidair. GRAAG REACTIE AUB! 

R159 Dat de politie de controle op verkeersovertredingen terug overneemt van de parkeerwachters. Er zijn ogenblikken 
dat als ik parkeer op het St. Willibrordusplein dat de wachter een foto-tje maakt als ik in mijn koffer moet zijn. Het 
geeft geen fijn gevoel. 

R160 De verhoogde fietspaden langs de Guido Gezellelaan en de Brugstraat zijn een marteling voor de rug en de 
mekaniek, als je er met de wagen over moet. Graag een zebrapad aan het themakaffé en Dexia bank 

R161 Ik vind dat de laatste jaren de gemeente er niet meer zo proper bijligt als bv. 10 jaar geleden. Ik ben blij een 
inwoner te zijn van Heusden-Dorp. In Heusden wordt er geleefd!!! 

R166 Ik zou willen dat de inwoners van Heusden-Zolder meer volksfeesten samen zouden beleven en er 1 dorp van 
zouden maken waar iedereen zich met elkaar kan amuseren en iedereen zich samen kan amuseren. 

R170 HEUSDEN IS OK! 
R171 Er is te weinig hulp van OCMW. En zeker na een operatie van een persoon de eerste weken thuis. 
R176 We worden een slaapgemeente, geen jeugdvereniging. Er moet meer "leven" komen in het dorp. 
R177 Meer kledingswinkels en Belgische koffiehuisjes want waar kunnen wij Vlamingen in Heusden-Zolder nog een snackje 

eten. 
R178 (adres weggelaten) 
R179 (adres weggelaten) 
R180 G.Gezellelaan: OMLEIDINGWEG!! Vrachtwagens? = te zwaar en te veel! Controle avond - + nachtlawaai. Snelheid 

auto's -->files!! Meer zebrapaden. Snelheidsremmers. Verharding perrons (rolvalies kan niet door "assen"!) + banken 
+ grotere wachthuizen station. Stilstaande auto's met draaiende motor beboeten --> MILIEU?? (aan winkels - op 
parkings - aan huizen) 

R186 Suggestie: woon-zone/leef-zone concept voor bejaarden 
R187 Zeer goede werking bib en sporthal Olympia moet blijven voortgezet. 
R188 Bij elke rustbank hoort een vuilbak 
R193 Ik woon in (adres weggelaten) en heb altijd last van water als het veel regent, garage en kelder staan volledig onder 

water, al 2 keer dit jaar. En geen enkele gemeentelijke verantwoordelijke komt eens kijken wat er gebeurd is, alleen 
journalisten. 

R204 Een zwembad ontbreekt zeker nog in "Heusden-dorp". Alle leeftijdscategorieën hebben er dan plezier van! 
R208 Het verkeer in Heusden is soms ramp. Het is te druk, we kunnen niet daar op markt dag op 's woensdags namiddag. 
R213 Meer politie --> strenger optreden 
R215 1. Redelijk tevreden; verder zie bovenvermelde opmerkingen. 2. Betere renovatie van "Het Heem" --> buiten + 

lokalen! --> niet aantrekkelijk --> oogt niet proper!! 

R217 1. Ik vraag me af of er nog cafe's komen op de Koolmijnlaan!!! 2. Er zijn véél te véél cafe's; 2 à 3 cafe's zijn meer 
als genoeg; Het stoort enorm, dat zoveel Turkse mannen op het terras zitten… 

R220 Vermits je op het Dorpsplein in Heusden een schijf moet zetten, parkeren er reeds mensen op de parking van de 
school in de Brugstraat. Nochtans is daar om 15u15 ook parkeerplaats te kort. Misschien is het afschaffen van de 
parkeerschijf een optie? 

R224 Heusden-centrum terug blauwe-zone vrij maken, vooral bij begrafenissen!. Kermis verhuizen naar Koning 
Boudewijnplein (dit was toch oorspronkelijk de bedoeling) 

R226 Meer politie --> strenger optreden. 
R237 Een suggestie voor het kattenprobleem. Bv. de eigenaars verplichten hun katten te steriliseren als ze rondlopen. 

Voor het te snel rijden: vluchtheuvels plaatsen. Spelende kinderen zien immers geen gevaar!!!  

R238 Meer en meer hebben de mensen problemen met eigen grond of huizen waar ze iets willen veranderen ofwel bijlaten 
maken. Ik persoonlijk had probleem met mijn inrit er staat een boom met bloembak. Ik moet telkens manoevers 
uitvoeren ofwel staat er een auto geparkeerd, moet de persoon gaan zoeken, en als ik achteruit moet rijden heb ik 
het probleem vaak. Wat ik wil zeggen , dat ze bij de technische dienst het moeilijk maken. 

R241 Ik wil meer veiligheid aan de Kruisweg. 
R259 Mensen die kiezen voor kiezeltjes voor hun huis of op hun inrit moeten verantwoordelijk zijn om het fietspad voor 

hun huis zuiver te houden (Denk aan fietsers op de Schootstraat en Edw.Stainton) Op de Koolmijnlaan duidelijk 
zebrapaden aanbrengen. Aan de overweg (Edw. Stainton) ganse slagbomen aanbrengen want er rijden nog steeds 
auto's tussendoor!!! 

R275 Opmerking: De nieuwe schoolparking die al reeds aangelegd is, is er niet op verbeterd. Het is alleen maar erger 
geworden. 

R281 Zwevende jongeren of jeugd met iets bezighouden of van straten weg halen. 
R283 Vuilzakken in zomer is om de twee weken te lang best om de week af te halen. 
R284 Heusden dorp is eigenlijk het echte centrum van heusden (gsm nummer weggelaten) 
R292 Bedankt voor dit initiatief. Hopelijk komt er een positief gevolg! Op onze steun kunnen jullie rekenen. 
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Vertaling van de resultaten in een SWOT-tabel. 
 

Sterkten (Huidige toestand) 
Positieve elementen van Heusden-Dorp:  

bewaken en ondersteunen! 
Zwakten (huidige toestand) 

Negatieve elementen van Heusden-Dorp: 
om te buigen naar neutraliteit of sterkten! 

• Algemene sfeer 
• Onderlinge contacten 
• Relatief verkeersveilig 
• Veiligheidsgevoel 
• Parkeermogelijkheden 
• Kwalitatief woningbestand 
• Aandacht van de gemeente 
• Gemeentelijke dienstverlening 
• Het horeca-arsenaal  
• Kwaliteit van openbare wegen en verlichting 
• Kwaliteit van groenvoorzieningen 
• Kwaliteit van milieu en gezondheid 
• Bereikbaarheid met openbaar vervoer 
• Uitgebreid en interessant verenigingsleven  
• Kwaliteit van het onderwijs 
• Kwaliteit van buitenschoolse opvang 
• Aanwezigheid en verscheidenheid van de 

jeugdwerkingen 
• Nabijheid van een bibliotheek 
• Aanwezigheid sportaccommodaties  
• Voldoende aanbod sportmogelijkheden  
• Uitgebreid aanbod medische diensten 

(apotheken, dokters, tandartsen, kinesisten, …) 
• Aanwezigheid van een senioren (ontspannings) 

centrum 
• Nabijheid hulpdiensten (politie, brandweer) 
• Aanwezigheid Postkantoor 
• Nabijheid van het OCMW 
• Nabijheid diverse winkels dagdagelijkse 

bevoorrading (voeding, bakker, beenhouwerij, 
kranten, bank(automaten)…..) 

• Aanbod accommodaties voor het 
verenigingsleven (feest- en vergaderzalen, …)  

• Betaalbaarheid van onroerend goed 
• De diversiteit van het winkelaanbod 
• Aanbod culturele activiteiten en massa 

activiteiten  
• Afwezigheid van een bejaardenhuis 
• De uitstraling van het winkel- en horeca-

aanbod 
• Uitstraling van de individuele winkels en 

horecazaken  
• Er is een grote vraag naar rustbanken 
• Toenemende individualisering: Het grotere 

geheel wordt niet gezien, vooral (alleen) bezig 
met eigen vrije tijd, eigen vereniging en eigen 
omgeving. 

• Ontbreken gedragen lange termijn visie  
• Verenigingen bollen op routine, zijn te 

uitvoerend bezig en nemen geen tijd om beleid 
te formuleren.  

• Vergrijzing van de actieve verenigingsleden 
 
 

Kansen (mogelijke evoluties) 
Positieve ontwikkelingen die zich voordoen: 

Voorzien, inschakelen en versterken! 
Bedreigingen (mogelijke evoluties) 

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

• Er wordt gewerkt aan nieuwe GRUP’s (de 
vroegere BPA’s) 

• Gemeentebestuur / diensten zijn vragende 
partij voor een reflectiegroep 

• Groeipotentieel is er, zowel ruimtelijk (verhuis 
school Kapelstraat, gebied  Post, …) als 
economisch (koopkracht) 

• De handelaarsvereniging die 
sectoroverstijgende samenwerkingsverbanden 
opzet en ook financieel mee investeert 

• Bereidheid van de bewoners om mee te 
participeren in de verdere ontwikkelingen 

• De verenigingen hebben afzonderlijk een sterk 
aanbod, wat gecoördineerd tot een sterk 
arrangement kan leiden  

 
• Huidige economische terugval / crisis 
• Economische haalbaarheid winkels en horeca 
• Doorgedreven centralisatie en herlokalisatie van 

de voorzieningen om economische redenen.  
(gemeentediensten, sporthallen, …) 

• “ Te” tevreden Heusdenaren! (leidt tot 
gelatenheid – berusting, minder betrokkenheid, 
minder dynamiek) 
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INVALSHOEKEN 
• 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 Heusden: bewaken en 
ondersteunen 
People 
• Verenigingsleven (Revue, KWB, Distel, Chasse 

Patat) 
• Aanwezigheid scholen (kleuter, lager, middelbaar) 
• Aanwezigheid BIB, OCMW, Seniorencentrum 
• Aanwezigheid veiligheidsdiensten (politie, 

brandweer)  
• Arsenaal medische en zorg voorzieningen (dokter, 

tandarts, apotheek, begrafenissen, …) 
Planet 
• Accommodatie voor sport, verenigingsleven, 

cultuur (‘t Kuipershof) 
• Bereikbaarheid  met openbaar vervoer 
• Doorgangsweg 
• Kerk in’t midden! 
• Sociale woningen en appartementen aanwezig 
• Parkeergelegenheid (gratis!) 
Profit 
• Alle dagdagelijkse voorzieningen aanwezig 
• Post, banken 
• Horeca-arsenaal 

Zwakten (huidige toestand) 
Negatieve elementen van Heusden: om te buigen 
naar neutraliteit of sterkten 
People 
• Te weinig uitgaansmogelijkheden voor jeugd 
• Te weinig cafés (terrassen) 
• Te weinig sociaal / economische activiteiten (vb 

handelsbeurs, kroegentocht, kerstmarkt) 
Planet 
• Droge fontein 
• Te weinig reden om te stoppen (doorgangsweg) 
• Aanduidingen parkeergelegenheden vallen nog te 

weinig op (verlichten!) 
• Verkeerd gebruik parkeerterreinen / poorthoeve 
• Verkeerd gebruik parkeerkaarten 
• Oversteekplaatsen zwakke weggebruikers 
• Verlichting rotonde 
• Weinig groen  opfleuren! 
Profit 
• Zaak starten is omslachtig (overreglementering!) 
• Indien handel op gelijkvloer verplichting om 

evenveel bewoning te voorzien! 

Kansen (mogelijke evoluties) 
Positieve ontwikkelingen die zich voordoen:  
Voorzien, inschakelen en versterken 
People 
• HHD wil! 
• School op 1 plaats in Heusden-C (2.5 tot 12 jaar!) 
• Mensen zoeken terug meer persoonlijk contact 
Planet 
• BPA & RUP’s moeten nog worden aangepast! 

(vraag tot mogen meedenken) 
• Er ligt nog veel uitbreidings(woon)gebied 
Profit 
• School Kapelstraat weg  kans tot nieuwe 

o Handel 
o Horeca 
o Sociale functies 
o Wonen (!streven naar sociale mix, 

bevolking:  jong – oud, arm - rijk,… ) 
o Parkeergelegenheid 

Bedreigingen 
(mogelijke evoluties) 
Negatieve ontwikkelingen die zich voordoen:  
Voorzien en ombuigen tot sterkten 
People 
 
Planet 
 
Profit 
• Ontwikkelingen Meylandtlaan! 
• Eventuele inplanting van een winkelcentrum op 

de mijnsite 
 

Ter vergelijking de SWOT-tabel zoals opgemaakt door de handelaars 
(HHD)tijdens hun bijeenkomsten in het voorjaar 
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Algemene bevindingen en aanbevelingen. 
 
• Bundelen van middelen en krachten in netwerken. 
Het verenigingsleven - het jeugdwerk, het sociaal-cultureel werk en het sport-verenigingsleven - is 
een absoluut prioritair wapen tegen de individualisering en verzuring van de samenleving. Door het 
overkoepelen, bundelen en op elkaar afstemmen van activiteiten en bestuurlijke kracht groeien tot 
een sterke maatschappelijk gedragen organisatie die klaar is om de toekomst van Heusden te bepalen 
en te maken is onze eerste aanbeveling. Ook Heusden-Dorp heeft een goedwerkende dorpsraad 
nodig! 
 

• Bondgenoten: gedeelde verantwoordelijkheid! 
Door een toename van de individualisering neemt overal het gevoel voor verenigingsleven af, met een 
geringere bereidheid tot vrijwilligerswerk als gevolg. Een reden te meer om de ontstane bereidheid 
om samen te werken uit te bouwen tot een structurele werkvorm van krachtenbundeling. Heusden-
Dorp 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. Zaak zal zijn om de ontstane dynamiek in goede banen te leiden en te blijven 
ondersteunen en stimuleren. 
 

• Sant in eigen land! 
Het toenemende consumentisme brengt een kritische veeleisende consument. De bewoners moeten 
beseffen dat ze mee verantwoordelijk zijn 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. 
 
• Rekening houden met economische rentabiliteit toekomstige uitbaters. 
Bij het ruimtelijk plannen van de verdere ontwikkeling van Heusden-Dorp 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. Een eerder gehouden marktstudie berekende dat passend 
ondernemerschap voor Heusden-Dorp 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.   
 
• Innovatie is een must! 
Stilstaan is achteruitgaan! Zonder innovatie wordt een voorziening, een zaak maar ook een dorp en 
alles wat ze voortbrengen al vlug helemaal achterhaald en op achterstand gezet. Innovatie is leren 
van het verleden voor een betere toekomst. Inspiratie putten uit de positieve zaken van het verleden, 
de optimale toekomst verbeelden en daar naar toe werken. Ondertussen niet vergeten te genieten in 
het heden! De sleutel tot succes is de vaardigheid om ook in een mindere periode creatief en 
gedreven aan de slag te gaan, de terugval te zien als een uitdaging.  
 
• Kernversterking zorgt voor kruisbestuiving en verhoogt het leefbaarheidsgevoel! 
In de hedendaagse snelle 24 uren economie is er een enorme concurrentie. 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.  
 
•  “Unieke kwaliteiten”! Marketingplan 
Heusden-Dorp heeft behoefte aan een globaal, consequent en duidelijk korte en lange termijn beleid 
vanuit een marketing gedachte, wil men de gevaren van de toch wel opvallende gelatenheid en 
berusting tegengaan. Net zoals andere dorpskernen heeft Heusden-Dorp specifieke economische, 



Behoeftenonderzoek Heusden-Dorp  Najaar 2008 - 31 -  
 

sociale, fysieke en historische kenmerken, met een  eigen en unieke sfeer. Heusden is uniek!  Deze 
unieke kwaliteiten kan men uitspelen om zich te onderscheiden van de omliggende dorpen en 
gemeenten. Heusden heeft nood aan een goed marketingplan, niet alleen naar de buitenwereld toe, 
maar ook naar de eigen gebruikers (handelaars, bewoners, beleid, bezoekers…).  
 
Marketing is meer dan een slogan, maar wie geen slogan heeft, laat een interessante mogelijkheid 
onbenut. Een goede marketingslogan maakt je unieke kwaliteiten duidelijk, zegt niet alleen wie je 
bent maar ook wat je wil zijn. De uitdaging is dan ook consequent blijven waarmaken wat je 
uitstraalt. 
In de loop van het proces met de handelaars werd het duidelijk dat de kracht van Heusden-Dorp altijd 
gelegen heeft in de sociale samenhang, het verenigings- en het uitgaansleven en de massa-
activiteiten. Dit werd bevestigd door dit behoeftenonderzoek, waarin de honger naar meer socio-
culturele activiteiten opviel. Uit dit gedachtegoed ontstond een slogan die we graag ter goedkeuring 
voorleggen aan de op de voorstellingavond opgedaagde Heusdenaren. De grafische vormgeving is 
louter indicatief en zeker voor verbetering vatbaar; een eerste kladversie!  Of deze slogan al dan niet 
aanvaard werd zal ongetwijfeld later duidelijk worden in het Heusdense straatbeeld. 
 

 
 

Uitleg bij de slogan: 
- Op stap in / met (sociale samenhang / maatschappelijk leven versterken / uitgangsleven / horeca 

als sterkte / troef uitspelen) 
- Op stap voor / tegen : engageren voor de samenleving. 
- Op stap naar: horizonten verbreden, uitstapjes maken. 
- 3 trapjes / 3 bouwstenen van duurzame ontwikkeling is aandacht voor drie pijlers van 

samenleving (mens, omgeving en economie) 
- Opstapje / trapje / opgang naar verbetering / succes / groei / bloei / ontplooiing 
- stap= fase onderdeel stadium in een proces / een dorp is nooit af!  
- Een eerste stap in de goede richting: zelfs een tocht van 1 000 km begint met een eerste stap! 
- (logo in dezelfde stijl als logo van de gemeente om aan te geven dat Heusden onderdeel is van 

een groter geheel / puzzelstuk) 
 
 
 

Colofon 
 
Dit behoeftenonderzoek werd georganiseerd door de Handelaars Heusden Dorp, met ondersteuning 
van Stebo, vzw (met financiële steun van het gemeentebestuur van Heusden-Zolder en het 
provinciebestuur van Limburg). 
 
Contactgegevens: 
- Handelaars Heusden-Dorp, p/a Fernand Claes Brugstraat 42,  3550 Heusden-Zolder. 

Tel. 011 42 63 74. fernand@brugske.be   
- Stebo, vzw Maatschappelijke zetel, Evence Coppéelaan 91, 3600 Genk.  

Tel. 089 32 95 30. info@stebo.be  
- Stebo Heusden-Zolder, Waterleidingstraat 14/1, 3550 Heusden-Zolder. 

Tel. 011 57 19 29. jos.put@stebo.be  
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