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Ontwikkeling Corda Campus op volle snelheid
Corda Campus toont zich de laatste jaren zeer
dynamisch, met de opening van de Incubator, diverse
nieuwe gebouwen en een kwaliteitsvolle horecauitbating. Momenteel werken er op dit bedrijvenpark al
meer mensen dan voor de sluiting van Philips!
Schepen van Economie Tom Vandeput: "Het stadsbestuur
is partner van deze bedrijvencampus, onder leiding van
LRM. Wij geloven sterk in het op weg helpen van jonge
startende bedrijven, de werkgevers van de toekomst. Vandaar dat wij als stadsbestuur ook
sterk investeren in de Corda Incubator".
"Ook de oude fabriekshal van Philips werd grondig vernieuwd en officieel geopend
als 'Corda-A'. Nu al tekenden 32 bedrijven er een huurcontract, goed voor een 400 jobs!
Open en innovatieve werkplekken, waar bedrijven uit verschillende sectoren elkaar kunnen
versterken zijn een echte troef voor onze Hasseltse diensteneconomie!"
lees hier het krantenartikel

Fietssnelwegen verbinden Limburgse knooppunten
Naast het bestaande fietsroutenetwerk worden in
Limburg ook fietssnelwegen uitgebouwd: directe
verbindingen van belangrijke punten. In Hasselt kruisen
daarbij 2 belangrijke assen: Sint-Truiden - Hamont en
Riemst-Ham.

"Zowel vanuit toeristisch als economisch oogpunt is dit
een troef voor Hasselt: recreatief nemen fietsers graag de
tijd om mooie routes te verkennen. Wanneer we de
mobiliteitsknoop echter willen aanpakken en fietsen als
alternatief vervoersmiddel naar voor schuiven voor efficiënt woon-werkverkeer, moeten er
directe fietsverbinindigen zijn zonder veel hindernissen. Dat kan via dit systeem van
fietssnelwegen die bedrijfscampussen met elektrische fietsen verbinden, zoals Corda met
PXL", aldus Economieschepen Tom Vandeput.
De nieuwe verbinding gebeurt via de Corda-route: een fietspad door de Banneuxwijk en
een nieuwe fietsbrug aan het sas van Godsheide.
lees hier het krantenartikel

Yamauchi breidt productie uit in Hasselt
Yamauchi is een Japans bedrijf dat precisie-onderdelen
in kunststof maakt. Toen Hasselt 30 jaar geleden een
jumelage opzette met de Japanse stad Itami, bouwde het
bedrijf een eigen productievestiging in Hasselt.
"Tijdens een werkbezoek aan Japan in april kwam de
uitbreiding van het bedrijf met 700m² voor een extra
productiehal ter sprake. Intussen heeft het Hasselts
stadsbestuur de bouwvergunning afgeleverd en starten
binnenkort de werken. Deze investering verhoogt de
tewerkstelling met 10 extra mensen", aldus schepen van Economie Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel
lees hier het persbericht

Nieuwe parking verlicht parkeerprobleem Godsheide
Rond de kerk in Godsheide zijn er enkele
succesvolle horecazaken, die heel wat klanten
aantrekken. Daardoor worden de parkeerplaatsen in de
buurt snel ingenomen en wordt er vaak geparkeerd op de
straten en fietspaden.
"Brasserie De Zwaan heeft nu een
bouwvergunning bekomen om op haar eigendom een
30-tal parkeerplaatsen aan te leggen voor klanten, wat de parkeerdruk in Godsheidecentrum zal verlagen", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput.

lees hier het krantenartikel

Woningen voor starters in binnenstad
In de Raamstraat maakt de vroegere discotheek Slices
plaats voor een moderne appartementsblok voor jonge
starters. Er komen 39 woongelegenheden met 59
ondergrondse fietsstallingen.
"Dit project kadert in de visie van het stadsbestuur én in
een groeiende trend, waarbij jong afgestudeerden
graag in de stad willen blijven wonen", aldus schepen van
Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput.
Eenmaal het project uitgevoerd (begin 2019) zal ook de Raamstraat heraangelegd worden
en een doorsteek maken naar de nieuwe Zuivelmarkt.
lees hier het krantenartikel

Kunstennacht op 25 locaties in Hasselt
Dit jaar vond op 25 locaties in de stad de derde editie
van Kunstennacht plaats. Zowel kunstenaars,
galeriehouders als cultuurhuizen namen eraan deel. Vaak
in samenwerking met de lokale handel en horeca.
De talrijk opgekomen bezoekers konden via een
uitgestippeld parcours ontdekken wat de stad allemaal te
bieden heeft op cultureel vlak.

Hasselt speelt in op nieuwe winkeltendensen
"Als shoppingstad willen wij maximaal inspelen op
beleving en comfort", zegt schepen van Economie Tom
Vandeput.
Dat bleek nog maar eens tijdens de braderie "Hasselt
Binnenstebuiten" van 27 juni tot 2 juli.
Heel wat bezoekers zakten naar de binnenstad af en
vonden er, naast een aangename sfeer met een
Foodtruckfestival, ook leuke koopjes. En... de weg naar
de ShopUp op de Grote Markt, waar shoppers kunnen
genieten van allerlei diensten, die het winkelen voor hen

aangenaam maken.
lees hier het krantenartikel

IDEA Consult vormt Hasselts centrummanagement
Hasselt is de 4de winkelstad van Vlaanderen. En dat moet
zo blijven.
Daarom heeft het stadsbestuur een gespecialiseerd
bureau aangeduid om extra troeven te zoeken op vlak
van handel en horeca.
"Naast het uittekenen van een ambitieus plan, zal IDEA
ook een centrummanager selecteren, die vervolgens dit
plan in de praktijk kan uitrollen ism alle actoren in ons
centrum. Hiervoor heeft IDEA een opdracht van 6 maanden", zegt schepen van Economie
Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel
lees hier het persbericht

Grootste trampolinepark Benelux opent in Grenslandhallen
De Grenslandhallensite krijgt er in oktober 2017 een
extra troef bij: Jumpsquare opent er dan in één van de
leegstaande hallen het grootste trampolinepark van de
Benelux. Een private investering van 1 miljoen euro en 25
jobs.
Grenslandhallenvoorzitter Tom Vandeput: "Deze nieuwe
troef sluit naadloos aan bij de activiteiten op de rest van
onze evenementensite: kinderentertainment bij Plopsa,
concerten in Ethias Arena en Theater, beurzen in de
Grenslandhallen, restaurant Crudo, discotheek Versuz en beachclub Ipanema."
"De leegstand in enkele hallen op onze site is daarmee definitief van de baan, en het

totaalaanbod voor vrije tijd zal extra worden verbreed naar een 24/24 entertainment-park
met een aanbod voor alle leeftijden."
lees hier het krantenartikel

Groendaken voor nieuw bedrijventerrein in Rapertingen
In Rapertingen wordt ruimte gemaakt voor nieuwe
bedrijven. De toekomstige kmo-zone 'Dorlick' ligt tussen
de Gouverneur Roppesingel en de Diepenbekerweg en
wordt vanaf eind 2017 ontwikkeld als een nieuw
bedrijventerrein.
"We kiezen op dit bedrijvenpark voor een ecologische
aanpak: de daken van de gebouwen worden uitgewerkt
als groendak met ruimte voor installaties voor dagverlichting en hernieuwbare
energievoorzieningen".
lees hier het krantenartikel
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