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Nieuw beleidsplan 2.0
Tijdens de gemeenteraad van november stelde kersvers
burgemeester Nadja Vananroye de nieuwe 'beleidsnota
2.0' voor.
Samen met Eerste schepen Vandeput, presenteerde de
burgemeester de 3 pijlers van de hernieuwde aanpak tot
2019: 'dienstverlening van de toekomst', Hasselt als
'hoofdstad van Limburg' en tot slot een 'dynamische
bestuursstijl'.
lees hier de presentatie
lees hier het krantenartikel

Pitch Please doet jongeren ondernemen
Met het project 'Pitch Please' dagen de stad Hasselt,
Hogeschool PXL en de Universiteit Hasselt jongeren uit
om te ondernemen.
Zowel studenten als niet-studenten tussen 18 en 25 jaar
krijgen inspiratie om dat te doen. Daarnaast wordt voor
hen een context gecreëerd waarin zij ondernemerschap
daadwerkelijk kunnen ervaren.

De stad Hasselt ontving een subsidie van 500.000€ van
de hogere overheden om dit project te financieren.
bekijk hier het video-fragment
lees hier het krantenartikel

Hasselt uitgeroepen tot 8e winkelstad van de Benelux
Uit een recent rapport van het Amerikaanse retailkantoor
JLL (bijlage) blijkt Amsterdam nr 1 te zijn, gevolgd door
Brussel en Antwerpen.
Binnen de top 10 komen nog 2 Belgische steden voor:
Gent op plaats 7 en... jawel; Hasselt op plaats 8!
lees hier het krantenartikel

Centrummanagement promoot Hasselt als shoppingstad
"De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de
start van de vzw Centrummanagement, waarin naast de
stad ook heel wat andere partners zetelen. De vzw zal
van start gaan en heeft 2 belangrijke eerste opdrachten:
een beleidsplan opstellen om Hasselt nog beter als
winkelstad op de kaart te zetten en een centrummanager
aanwerven. Vervolgens zullen via dit
centrummanagement acties ter promotie van handel & wandel worden genomen", aldus
Economieschepen Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Night of the Proms lokt 9.000 bezoekers naar Ethias Arena
"Wat in 2011 een ambitie was, werd een realisatie: de
1ste Night of the proms in Hasselt! Dit is een zichtbaar
resultaat van succesvolle samenwerking tussen de
Grenslandhallen en het Sportpaleis", aldus een tevreden

Grenslandhallenvoorzitter Tom Vandeput.
Meer dan 9.000 bezoekers zakten af naar de Ethias Arena voor dit muziekspektakel in
Limburg. Wegens succes, zal de 2de editie volgend jaar plaatsvinden op 22 november
2017!
lees hier het krantenartikel

'Hasselt in het wit!'
Wie de komende weken Hasselt bezoekt, zal
ondergedompeld worden in een feeëriek kerstkader,
onder de titel 'Hasselt in het wit'!
Het stadsbestuur bracht kerstverlichting aan rond de
Groene Boulevard en in het winkelcentrum, er zijn
speciale koopweekends, een laatavondopening en een
Midwintermarkt. Straatartiesten en muzikanten zorgen
voor animatie in de straten.
Tot slot zijn er 2 grote publiekstrekkers op het
Dusartplein: Winterland en Ice Magic, een
ijssculpturenfestival dat voor het eerst neerstrijkt in onze
stad.
lees hier het krantenartikel

Delphine Boël stelt tentoon in Hasselt
De kunstwerken van Delphine Boël zijn te bewonderen in
de Hasseltse Eastmen Gallery. Het is haar eerste soloexpo en gaat door onder de titel "Love Life".

Nieuw hotel en appartementen in lege TT-toren
De leegstaande kleine toren (langs Radisson) in de TTwijk krijgt een nieuwe invulling met een hotel en 11
appartementen: een privé-project van Group GL.
Schepen van Ruimtelijke ordening en Economie Tom
Vandeput: "Dit past binnen de visie die de stad voor deze
zone met een Ruimtelijk uitvoeringsplan heeft
opgemaakt: herbestemming van kantoren naar hotel voor
deze tweede toren is daar een onderdeel van. In de
leegstaande Rijkswachtkazerne aan de overkant komt het
nieuwe stadskantoor met een doorgang naar winkel
INNO. Verder zijn er uitbreidingsmogelijkheden voor
Hassotel en plannen voor de renovatie van de
winkelgalerij De Ware Vrienden. Als sluitstuk vernieuwen
we als stad in 2017 de Grote Markt. Dit renovatieplan
betekent een totale vernieuwing van dit stadsdeel en
geeft een oplossing aan de leegstand!"
bekijk hier het video-fragment

Nieuw elan voor Kunstencentrum BELGIE
Schepen van Ruimtelijke ordening Vandeput: "Het
stadsbestuur verleende recent een bouwvergunning voor
de renovatie van 2 geklasseerde panden aan de Koningin
Astridlaan.
Het gaat over 'Huis Hoste' en en het pand 'Koloniale
Waren'. Wij hopen dat de vzw Kunstencentrum België er
nu ook in zal slagen om haar subsidies aan te wenden op
deze renovatie te realiseren. Zowel het erfgoed als de
culturele invulling zijn voor ons als stadsbestuur van
belang."
lees hier het krantenartikel

1e project 'cohousing' in Hasselt
Het concept 'cohousing' doet haar intrede op de
woonmarkt. Het is een manier van samenleven, waarbij
verschillende bewoners of koppels samen een project
uitbouwen, met individuele ruimtes, maar ook met
groepsvoorzieningen zoals gemeenschappelijke garages.
In Sint-Lambrechts-Herk verhuist basisschool De
Kameleon begin 2017. Op de vrijgekomen gronden wenst
de stad nu de mogelijkheid te creëren om een cohousing project te realiseren.

Er is ruimte voor een 20-tal woningen met gemeenschappelijke faciliteiten.
lees hier het krantenartikel

Gratis extra parking aan Kanaalkom
Onlangs werd een nieuwe parking aan de Mouttoren bij
de kanaalkom voor het publiek opengesteld.
"Deze tijdelijke parking, voorzien tot midden 2019, biedt
gratis parkeermogelijkheid voor 200 auto's. Vanaf dan is
de ondergrondse parking aan de andere kant van de
kanaalkom open en kunnen 2.000 bezoekers er terecht
aan een gunstig tarief", aldus Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Hasselt krijgt campus sociale economie
Hasselt is een ondernemende stad, waar bedrijfsleiders,
handelaars en horeca-uitbaters nieuwe uitdagingen
aangaan en zorgen voor tewerkstelling.
"Maar naast het reguliere arbeidscircuit is er ook de
wereld van de sociale economie. Daar worden mensen
opgevangen, die het wat moeilijker hebben om een job te
vinden of werk uit te voeren", aldus schepen van Economie Tom Vandeput.
De koop van het oude Febelco-gebouw door de stad betekent de start van een campus
sociale economie, waar bestaande en nieuwe bedrijfjes samen een plaats kunnen vinden.
Een sociale Corda Campus als het ware.
lees hier het krantenartikel

Nieuw taxireglement in Hasselt
"Vanaf 1 juni 2017 moeten de taxichauffeurs in Hasselt
beschikken over een digitale bestuurderspas. Op die
manier willen wij de kwaliteitsgarantie garanderen voor
de taxi-gebruiker." Dat zegt schepen van Economie Tom
Vandeput.
Naast een strikt reglement zijn er ook wijzigingen in de
tarieven afgesproken, alsook een regeling voor
commerciële kortingen.

lees hier het krantenartikel

TOM VANDEPUT
Eerste schepen
Schepen van Economie, Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid, Landbouw, Grenslandhallensite
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