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Bezoek van vorstenpaar aan Corda Campus
Koning Filip en Koningin Mathilde brachten op 10
september een bezoek aan de Hasseltse Corda Campus.
Het vorstenpaar nam de tijd om kennis te maken met de
vele startende ondernemers die gevestigd zijn in de
Corda Incubator. Zo stond de Incubator die dag symbool
voor het vele talent dat in Hasselt wil ondernemen. Een
hulde aan het ondernemerschap!
lees meer

Nieuwe plannen stadspark klaar
De nieuwe plannen voor het stadspark, de ondergrondse
parking en het masterplan Casterwijk, werden
recent voorgesteld aan de buurtbewoners tijdens een
infomarkt in het Cultuurcentrum. "Er wordt gekozen
voor meer groen, meer ondergrondse parkeerplaatsen
en een betere verkeerscirculatie. Een opwaardering voor
de hele Casterwijk", aldus schepen van ruimtelijke
ordening Tom Vandeput.
lees meer

Politiezone Limburg Regio Hoofdstad van start
De politiekorpsen HAZODI en West-Limburg zullen in de
toekomst samengebracht worden tot 1 politiezone. De
startvergadering vond plaat op 9 september.
"Op deze manier trachten wij efficiënter en zuiniger te
werken. Ook de dienstverlening naar de burger in de
deelnemende steden Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek,
Halen, Herk-de-stad en Lummen moet hiermee nog
beter worden. De nieuwe zone zal 'Politiezone Limburg
Regio Hoofdstad' noemen", aldus Tom Vandeput, die
Politieraadslid is van deze nieuwe politiezone.
lees meer

Succeseditie Voka Chambers Trophy in Hasselt
Chambers Trophy, Limburgs grootste
teambuildingevent, georganiseerd door VOKA Limburg,
vond dit jaar plaats op de Corda Campus te Hasselt.
"De deelnemende bedrijven leren mekaar op een andere
manier kennen, wat de bedrijfssfeer enkel bevordert.
Bovendien leren op deze manier heel wat bedrijven onze
Corda Campus beter kennen", besluit schepen van
Economie Tom Vandeput, die tevens bestuurder is van
de Campus.

Opening Nespresso in Hasselt
Nespresso, in de toekomst gelegen aan de Grote Markt,
werd in september officieel geopend. Met een groot
aanbod en overvloed aan keuze in koffiesmaken is dit
wereldmerk een absolute versterking voor het Hasseltse
winkelaanbod. Ook de strategische ligging aan de Grote
Markt versterkt de winkel-as Koning Albertstraat met de
Demerstraat.

Limburgse jobstudent van het jaar
Esther Vannitsen is de nieuwe Limburgse jobstudent van

het jaar 2015. Esther deed haar stage bij het juridisch
vertaalbureau Unibizz in Hasselt. UNIZO Limburg en HRdienstengroep SOFIM organiseerden deze verkiezing.
Economieschepen Vandeput mocht de prijzen uitreiken
en onderstreept het belang van een eerste werkervaring
tijdens de uitreiking.
lees meer

Colorz Festival komt naar Grenslandhallen
Op zaterdag 12 september vindt in Hasselt de eerste
editie van het Colorz Festival plaats. "De parking van de
Ethias Arena - waar het festival plaatsvindt- zal kleuren
als nooit tevoren", aldus Grenslandhallenvoorzitter Tom
Vandeput. De festivalgangers wordt immers gevraagd
om in witte kledij te komen. Dan wordt het
kleurenpoeder in de lucht gegooid en zal het resultaat
kleurrijk zijn.
lees meer

Werken aan IKEA op kruissnelheid
De werken aan Ikea schieten goed op. Zo is de ruwbouw
bijna klaar en worden de parking en de
wegeniswerken gefinaliseerd. "Intussen is ook het
afrittencomplex aan de Sint-Truidersteenweg aangepast
en zijn de werken aan de toegangsweg gestart. Vooral
de vlotte verkeersverbinding van Hasselt naar St-Truiden
is momenteel een grote meerwaarde! Vanaf nu is het
aftellen naar de IKEA-opening", aldus Tom.
Bekijk het video-fragment

Grenslandhallensite in Top 100 van Pollstar
Het gerenommeerde Amerikaanse muziekblad Pollstar
rekent de Sportpaleisgroep en de Grenslandhallensite bij
de 100 best verkopende concertzalen ter wereld. "De
Grenslandhallen is één van de belangrijkste
concertzalen die door de sportpaleisgroep worden
uitgebaat. Wij zijn dan ook fier op deze notering. Want
samen met de partners Studio 100 en Versuz, zorgen

Sportpaleisgroep voor een dynamische uitbating van
onze evenementensite", zegt Grenslandhallenvoorzitter Tom Vandeput.
lees meer
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Schepen van Economie, Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid en Landbouw
Voorzitter Grenslandhallen - Ethias Arena
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