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De ideale maten voor het populaire Hasselt 

 

Barst Hasselt al uit zijn voegen of kan de stad de komende jaren nog fors groeien? Open VLD ziet 
Hasselt alvast een paar maatjes groter dan burgemeester Hilde Claes. 

 

 'We kunnen tegen de jeugd toch niet zeggen dat Hasselt 
helemaal vol is?', zegt Laurence Libert. De partij waarvan ze de 
lijst trekt, heet niet voor niets Groei Met Open VLD. Hoe snel de 
stad kan groeien is een van de grote discussiepunten tussen de 
vier kopstukken die gistermiddag deelnamen aan het debat 
vanDe Standaard in het Theatercafé. Libert ging in debat met 

burgemeester Hilde Claes (Helemaal Hasselt), Steven Vandeput 
(N-VA) en CD&V-schepen Tom Vandeput. Die laatste verving 
lijsttrekker Ivo Belet, wiens vader afgelopen weekend overleed. 
Daarmee deden de grootste vier partijen (volgens de laatste 
peiling) mee, wat het debat overzichtelijk hield. 
 

Niet uitgenodigd waren Leefbaar Hasselt, zoals LDD hier heet, 
en Vlaams Belang. Die laatste partij toonde haar ongenoegen 
door aan de ingang een spandoek met de slogan'onverantwoord 
ondemocratisch' te ontrollen. 
 

Maar goed, de groei van Hasselt. De stad is zo populair dat 
groeien geen probleem is. Open VLD mikt op 100.000 inwoners 
tegen 2020. Hasselt telt vandaag 75.000 inwoners. 'Maar dat 
betekent niet ongecontroleerde groei, zoals ons weleens 

verweten wordt', zegt Libert. Dat verwijt komt dan vooral van 
burgemeester Claes. 'De afgelopen regeerperiode zijn we 
gegroeid met 5.000 inwoners. En ik hoor nu al van de mensen 
dat ze dat voelen. Wat Open VLD wil, is vijf keer sneller groeien 
dan de afgelopen zes jaar. We moeten die groei combineren 
met kwaliteit. Onderwijs, kinderopvang en mobiliteit moeten 
kunnen volgen. Maar ik heb nooit gezegd dat Hasselt niet mag 

groeien.' 
 

Steven Vandeput wijst erop dat het voor jonge gezinnen stilaan 
onbetaalbaar wordt om in Hasselt te wonen. Hij verwijt de 

coalitie, waar de N-VA al drie jaar geen deel meer van 
uitmaakt, een gebrek aan visie. 'De socialistische schepen van 
Ruimtelijke Ordening verplicht ontwikkelaars zelfs om grote, 

dure appartementen te bouwen.' 
 

CD&V wil dan weer Hasseltse jongeren voorrang geven voor 
bouwgrond die beschikbaar komt. 'Laten we via een 
puntensysteem jongen mensen betaalbare grond laten kopen 
van de stad', zegt Tom Vandeput. 'We kunnen dat koppelen aan 
de leeftijd van de kopers, een inkomensgrens en de bepaling 
dat ze hun woning een bepaalde tijd niet mogen verkopen.' 
 

Wie wonen zegt, denk ook aan sociale woningen. Claes wil 
twintig procent sociale woningen 'en dat doen we nu al.' Iets 
was Steven Vandeput niet zo'n goed idee vindt. 'Dan ga je 
nieuwe problemen aantrekken.' 
 

Uitgeleefde formule 
 

Hasselt is jarenlang bestuurd door een afspiegelingscollege, 
met daarin alle democratische partijen. Maar iedereen is het 
erover eens dat die formule is uitgeleefd. 'Het heeft zijn 
meerwaarde gehad. We zijn van een ingedommeld 
provinciestadje geëvolueerd tot een warme, gezellige stad. 

Maar dat college wordt nu geassocieerd met een 
ons-kent-ons-mentaliteit. Daarom stappen we van die formule 
af', zegt Claes. 

 
 

 



 

Waarop de discussie vanzelf belandde op de komst van Stijn 
Stijnen op de lijst Helemaal Hasselt van burgemeester Claes. 
CD&V-lijsttrekker Ivo Belet verweet haar daarbij nog een schijn 

van corruptie. Maar dat woord wil Tom Vandeput zeker niet in 
de mond nemen. 'Dat ene woordje van corruptie, daar ga ik 
niet op in. Iedereen heeft zijn verdienste in het college. Wij 
staan voor een eerlijk, open en transparant beleid.' 
 

N-VA, dat na de verhuizing van Frieda Brepoels, drie jaar 
geleden, niemand meer in het college had, zegt dat het 
afspiegelingscollege vooral aan 'borstklopperij' heeft gedaan. 

'Er was geen serieuze oppositie, ze werden nooit uitgedaagd', 
zegt Steven Vandeput. 
 

Nog enkele weetjes voor de liefhebbers. Groei Met Open VLD 

wil mooie stickers op de leegstaande panden en de N-VA wil 
een hoofddoekenverbod voor de loketfuncties. 'Maar dat 

probleem rijst hier niet', zegt Steven Vandeput. 
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