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Een gezond en gelukkig 2018 gewenst!
Mogen je persoonlijke wensen en dromen werkelijkheid
worden in het nieuwe jaar.
Ook in 2018 kan u op mij rekenen!
Ik zal verder mee werken aan onze mooie stad Hasselt,
zodat deze verder kan uitgroeien tot een bruisende, ondernemende, creatieve
centrumstad, waar het goed is om te wonen, te leven en te werken.

Centrummanager 2 januari van start

Hasselt is de 4e winkelstad in Vlaanderen. Om deze
positie te versterken en in te spelen op nieuwe kansen,
horeca- en winkeltrends, versterken we ons met een
professioneel centrummanagement.
"Studiekantoor IDEA Consult heeft de voorbije
maanden een rapport gemaakt van Hasselt als
winkelstad. Eveneens werd een centrummanager
aangezocht. Dit werd Christiaan Kastrop. Christiaan
verdiende reeds zijn sporen in het winkellandschap met innovatieve projecten zoals het
project 'Bamstat'. Hij gaat van start op 2 januari", aldus schepen van Economie Tom
Vandeput.

50 nieuwe jobs bij Albert Heijn Hasselt
De supermarktketen Albert Heijn vestigt zich aan de
Hasseltse Grote Ring. De werken zijn inmiddels al
gestart en zitten op schema.
"Ondertussen zoekt deze retailer mensen die er willen
komen werken. In totaal gaat het om liefst 50 nieuwe
jobs", aldus schepen voor Economie Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Orchestra winnaar van ondernemersprijs Unizo Hasselt
Unizo Hasselt wil elk jaar een Hasseltse onderneming
in de kijker zetten, die zich op een opvallende manier
onderscheidt van andere, een voorbeeld is van
ondernemingszin en zo ook Hasselt positioneert als
handelsstad.
Dit jaar gaat de prijs, de Sole Orto Award, naar
pianohandelaar Orchestra van Stefan Deckers en
Vanessa Novak. Waren ook genomineerd: De Boulebaar, Locked-In, Het Huis van de
Smaak en Apotheek Bij Katrijn.
lees hier het artikel

Kerstsfeer in Hasselt
"Hasselt in het wit" tovert ook dit jaar de stad weer om
in een warme kerstsfeer. Naast de vaste waarde
Winterland is er ook een gevarieerd aanbod in het
centrum zelf. Zo zijn er drie shoppingweekends, een
foodtruck festival Chef on Wheels, animatie in de
winkelstraten, een kerstparade van JOE FM,
wintervertellingen, pop-upshops, etc.
"Onze handelaars en winkeliers promoten het belevingswinkelen in Hasselt door een
wedstrijd, waarbij Hasseltbonnen van 250 euro te winnen zijn. De hoofdprijs is
een shoppingbudget van 1.000 euro", aldus schepen van Economie Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Night of the Proms in Hasseltse Ethias Arena
Grenslandhallenvoorzitter Tom Vandeput: "op
22 november vond voor de tweede keer de Night of the
Proms plaats in de Ethias Arena in Hasselt.
7.000 bezoekers kwamen naar de Ethias
Arena en beleefden er een schitterende avond".
De formule blijft aanslaan, want naast België en
Nederland volgen er nog shows in Duitsland,
Luxemburg, Denemarken, Zweden Polen en de Verenigde Staten.

Winkel van de toekomst in Hasseltse Corda campus

Hasselt is bekend als winkelstad, en tracht te
anticiperen op toekomstige
winkeltendensen. Momenteel is er een
samenwerkingsproject tussen kledingsketen JBC en de
Hasseltse Corda Campus: er werd een labo
gemaakt om na te gaan hoe allerlei digitale snufjes het
comfort voor de winkelbezoeker in de toekomst kan
verhogen.
lees hier het krantenartikel

Winterland opent voor de 10de keer de deuren
Winterland Hasselt is dit jaar aan zijn 10de editie toe.
Tot en met 7 januari bent u er welkom in het kerstdorp
met een overdekte ijspiste van 1000m², het huis van
de Kerstman, een kerstmarkt met meer dan 80
kraampjes en attracties.
Zo is Winterland op 10 jaar tijd uitgegroeid tot een van
de grootste kerstmarkten in de regio.

Middelen voor restauratie Begijnhof
Nu de Provincie Limburg, de Stad Hasselt en de
UHasselt elkaar gevonden hebben om van het
Begijnhof opnieuw een parel van Hasselt te maken, is
de volgende stap: voldoende financiële middelen
samenbrengen om de nodige restauratiewerken uit te
voeren. Zowel de Stad als de Provincie zijn bereid
daarvoor, samen met de Vlaamse Overheid, een serieuze duit in het zakje te doen.
lees hier het krantenartikel

Bouwvergunning Blauwe Boulevard bevestigd
Tot voor kort liepen er bij de Raad van State 3
procedures tegen de Blauwe Boulevard: de
stedenbouwkundige vergunning, de
verkavelingsvergunning én de socio-economische
vergunning. De eerste 2 procedures werden door de
rechtbank verworpen.
Schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput reageert tevreden: "Wij hadden
vertrouwen in het verloop van de gerechtelijke procedures en waren overtuigd dat we de
regels juist haddden toegepast. De rechtbank volgt ons hier nu ook in."
lees hier het krantenartikel

Stad koopt huizen voor onteigening Jessa ziekenhuis
Nu de locatie van het nieuwe ziekenhuis aan de
voormalige Salvatorsite vastligt, wordt ook duidelijk
dat er een aantal wegen bijkomend zullen worden
aangelegd. Met als gevolg dat ook een beperkt aantal
huizen worden onteigend door de hogere overheid.
"Omdat de exacte infrastructuurplannen nog niet
concreet zijn en de bewoners van de betrokken huizen
aankijken tegen een langere periode van onzekerheid, hebben wij als stadsbestuur
beslist nu al deze 7 woningen aan te kopen. Daardoor kunnen de bewoners snel en
tegen een correcte vergoeding elders hun leven en huisvesting opnieuw vorm geven",
aldus schepen van Grondbeleid Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Hasselt pakt verloedering stationsbuurt aan

De NMBS laat Hasselt links liggen en zal enkel een
grondige renovatie uitvoeren van het huidige
stationsgebouw.
"Als stadsbestuur betreuren wij dit, maar blijven niet
afwachten en zullen in het voorjaar 2018 starten met
een grondige opwaardering van de gehele stationsbuurt ism privé eigenaars. Zo voorzien
wij de afbraak van een 5-tal lege en verloederde panden, in samenspraak met de
eigenaars. Op die manier komt er ruimte voor nieuwbouw", aldus schepen van
Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Plopsa en stad Hasselt starten eindejaarsactie
Hasselt pakt deze kerstperiode uit met een primeur.
Wie er gaat kerstshoppen, krijgt bij zijn aankopen een
kortingsvoucher voor Plopsa Indoor Hasselt cadeau.
Schepen van Economie Tom Vandeput juicht dergelijke
initiatieven toe: "Plopsa en onze lokale handelaars die
samen de handen in elkaar slaan om de stad te
promoten, dat is een absolute win-winsituatie".
lees hier het krantenartikel
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Eerste schepen
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