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Prettige eindejaarsfeesten!
Tom Vandeput wenst u en uw familie fijne
eindejaarsfeesten en een gezond en gelukkig 2015!

Nespresso komt naar Hasselt
Het beroemde koffiemerk Nespresso komt naar Hasselt
en zal zich vestigen aan de Grote Markt.
De shop zal in het voorjaar van 2015 zijn deuren openen.
Tom: "Na de aankondiging van INNO, Primark, Starbucks
en de uitbreiding van La Bottega, opnieuw goed nieuws
voor het Hasselts handelscentrum! Dit bewijst dat ons
pro-actieve handelsbeleid werkt!"
Lees meer
Bekijk het videofragment

Hasselt krijgt 5 nieuwe doorsteekjes in stadscentrum

Vijf nieuwe binnenwegen zullen de weg van de ene straat
naar de andere verkorten. Tom: "De nieuwe steegjes
hebben 2 uitgangspunten. Op de eerste plaats
stedenbouwkundig: de nieuwe steegjes en groene
pleinen zullen de stad dynamischer maken voor de
bezoeker. Een 2e voordeel is het economische: we
bestrijden op die manier de leegstand en zorgen er voor dat er geen achterbuurten meer
zijn...", aldus Tom.
Voorbeelden van doorsteekjes zijn de verbinding Zuivelmarkt - Raamstraat en het
Dusartplein met de Meldertstraat.
Lees meer

Tom Vandeput nieuwe Regeringscommissaris
Op voordracht van de Vlaamse minister van Financiën,
werd schepen Tom Vandeput door de Vlaamse
regering op 19 december aangesteld als
regeringscommissaris voor het agentschap Syntra
Vlaanderen.
Lees meer

Parking kanaalkom gratis beschikbaar tot februari
De huidige parking aan de slachthuiskaai blijft
beschikbaar tot februari, zodat bezoekers de binnenstad
vlot kunnen bereiken tijdens de kerst- en soldenperiode.
Voorts ontving het stadsbestuur de herbevestiging van
de bouwvergunning door de provincie. De bouwwerken
van de Blauwe Boulevard zullen vermoedelijk starten in
februari.
Lees meer

Galeria INNO geopend in de Koning Albertstraat
Op 28 november opende Galeria Inno de deuren in
Hasselt . Inno, die 120 mensen zal tewerkstellen, werd de
avond voordien feestelijk geopend met een heuse
lichtshow en een film over de 'Innovation' van vroeger.
Lees meer
Bekijk het videofragment

Kerstplan 2015 - 2019
Tijdens de Hasseltse koopzondagen heerst jaarlijks een
gezellige sfeer in Hasselt. Toch kan de uniformiteit op
vlak van kerstversiering beter, alsook willen we een nog
attractiever aanbod brengen voor de bezoekers van het
centrum.
Daarop lieten schepen van Evenementen Corthouts
en zijn collega van Economie Vandeput een kerstplan
maken door Eventbureau 3 Events en Mooz.
Tom: "Enkele ludieke acties zullen al dit jaar te zien zijn
in de eindejaarsperiode (zoals kerstbomen,
straatmuzikanten en shopadvies,...) De overige acties uit
het plan worden volgende jaren verder uitgewerkt."

Lees meer

100 machtige Limburgers volgens Belang van Limburg
Het Belang van Limburg organiseerde een ranking, op
zoek naar de 100 machtigste Limburgers. Plaats 30 was
dit jaar voor Tom Vandeput.
Tom: "Deze ranking is te relativeren en hangt samen met
mijn functie als schepen en voorzitter van de
Grenslandhallen. Als ik hier dan toch mag staan, is dit
enkel om van Hasselt een nog betere stad te maken
voor de Hasselaren, bezoekers en investeerders."
Lees meer

Gemeentehuis Stevoort
Tom: "Op 18 december vond de openbare verkoop plaats
van het oude gemeentehuis in Stevoort. 3 consortia
boden zich aan voor de ontwikkeling van service-flats,
appartementen en kinderopvang. Via de verkoop met
strikte ontwikkelingseisen hopen we een kwaliteitsvol
project te bekomen voor Stevoort."
Het goed werd voorlopig toegewezen voor 570.000 euro.
Er werd tijdens de eerste zitdag een mogelijkheid van
hoger bod voorzien.
Lees meer

Primark opent volgend jaar
In het voorjaar van 2015 opent de winkelketen Primark
zijn deuren aan het Molenpoortplein. De bouwwerken
zijn bijna afgerond en weldra beginnen de
inrichtingswerken in de winkel. Deze zal ook een in- en
uitgang hebben in de Demerstraat wat de passage van de
straat ten goede komt.
Lees meer

Sandwichborden verdwijnen uit het winkelcentrum
De vele sandwichborden op het openbaar domein zijn
niet meer. Vanwege de grote hinder voor de brandweer,
hulp- en reinigingsdiensten en de vele passanten
waaronder rolstoelgebruikers, slechtzienden en ouders
met kinderwagens.
Het stadsbestuur besloot daarop om de onvergunde
uitstalborden te verbieden.
Lees meer

Het Hasselt van morgen
Met stadsontwikkelingsprojecten zoals het
bestemmen van extra kmo-zones, de aanleg van de
Blauwe Boulevard, de bouw van een nieuw zwembad en
studentencampus, een nieuw stadskantoor, en
investeringen in buurten en wijken, werken wij aan de
toekomst van Hasselt.

Lees meer
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