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Hasseltse Mode-incubator op komst
In de 'Hoofdstad van de smaak' is mode een
belangrijke pijler, waarmee Hasselt zich graag op de
kaart zet. Er is veel talent in de stad aanwezig. Daarom
wordt het idee uitgewerkt van een mode-incubator, waar
creatievelingen kunnen doorgroeien in het maken van
allerlei accessoires zoals juwelen, schoenen, handtassen
of hoeden. Het is de bedoeling om de Mode-incubator te
verankeren aan het succesvolle Modemuseum, waarbij opleiding, innovatie en het
economische aspect de kerntaken worden.
lees meer

Decathlon Hasselt opent deuren
Decathlon Hasselt opende afgelopen weekend de
deuren.
Met zijn 4.000 vierkante meter aan winkeloppervlakte
verwacht de vestiging 500.000 bezoekers per jaar.
"Met de opening van deze internationale sportwinkel
verbreden wij opnieuw het winkelaanbod in Hasselt, waarbij materiaal voor 65 sporten te
vinden is. De winkel is goed ontsloten langs de E 313 en zorgt voor 55 nieuwe
arbeidsplaatsen", aldus Economie-schepen Tom Vandeput.

Bekijk het video-fragment

Start Quartier Bleu aan Blauwe Boulevard
De Blauwe Boulevard aan de Hasseltse Kanaalkom wordt
een nieuw stadsdeel, waarin wonen, werken, horeca en
parkeren centraal zullen staan.
"Eind februari werd het startschot gegeven van het
project Quartier Bleu. Een nieuwe woonwijk voor Hasselt,
die een opwaardering zal bieden voor de
kanaalkom. De bouwpromotor bouwt de winkels op
gelijkvloers en de appartementen. De stad zal eigenaar
worden van de 2.000 ondergrondse parkeerplaatsen", aldus schepen van
stadsontwikkeling Tom Vandeput.
Dit project past perfect in de toekomstvisie die het stadsbestuur voor ogen heeft en is
uitgeschreven in een ruimtelijk stadsplan: www.stadmeteenplan.be
Bekijk hier het video-fragment

Corda INCubator breidt uit
De Corda INCubator is de incubator voor ICT en digitale
media bedrijven. Die is zo succesvol dat er precies één
jaar naar de opening reeds een uitbreiding komt met
650 m² kantoor- en vergaderruimte. In de eerste plaats
wordt hierbij gemikt op startende bedrijven, die de
bestaande incubator zijn ontgroeid.
Vandaag worden 131 seats ingenomen door 64
opstartende bedrijven. Drie bedrijven stroomden al uit
de incubator door naar een andere locatie op de campus of elders.

Jeroen Meus komt naar Hasselt
De bekende tv-kok Jeroen Meus komt naar Hasselt. Voor
zijn concept "Würst", waar hotdogs worden geserveerd,
heeft hij zijn oog laten vallen op een pand aan de
Zuivermarkt.
Het wordt een pop-up locatie, die een paar maanden
wordt uitgebaat.
"Meus wordt een bijkomende culinaire trekpleister in
Hasselt deze zomer", zegt schepen van Economie Tom
Vandeput.

lees meer

Nieuwe terrassen voor Boter- en Zuivelmarkt
Het stadsbestuur investeert in de heraanleg van de
binnenstad. Zo worden zowel de Boter- als de
Zuivelmarkt opnieuw aangelegd en zal daarna ook de
Grote Markt volgen.
Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook
wat ordening te brengen in de terrassen die er nu staan.
Er wordt een uniform terrassenbeleid uitgewerkt, waarbij
vaste terrassen nog steeds mogelijk zijn, maar ze moeten passen in een algemene visie.
lees meer

Kwaliteitsvol woonproject Ursulinenhof
De scholengroep VTI bouwt momenteel een nieuw
gebouw in de stationsbuurt. Eind 2016 verhuizen
de leerlingen naar de nieuwe locatie. De gebouwen aan
het Groenplein komen bij gevolg leeg te staan. "Daarom
werd er recent een nieuwe bouwaanvraag ingediend,
waarbij de oude school plaats zal maken voor een nieuw
woonproject in de binnenstad", aldus schepen Vandeput.
Naast 104 woongelegenheden en een ondergrondse parking stelt men ook een fietsvoetgangerssteeg en binnentuin voor. Kortom, "een dergelijk kwaliteitsvol
woonproject zou een nieuw elan geven aan dit stadsplein", besluit Tom.
lees meer
Bekijk hier het video-fragment

Tom Vandeput nieuw bestuurslid Algemene Vergadering
CD&V
Op 8 maart vergaderde de Algemene Vergadering van
CD&V en werden een aantal partijfuncties en -organen
opnieuw ingevuld.
Op voordracht van nationaal voorzitter Wouter Beke
werden tien mensen, waaronder Tom
Vandeput, gecoöpteerd als lid van deze Algemene
Vergadering.
"Wij zijn blij dat zij hun schouders mee willen zetten onder ons WIJ-verhaal", aldus de
voorzitter

Night of the Proms komt naar Hasselt
De Night of the Proms, die nu al meer dan 30 jaar het
Antwerps Sportpaleis laat vollopen, komt dit jaar naar
Hasselt.
Grenslandhallenvoorzitter Tom Vandeput: "Op 12
november zal het muziekspektakel neerstrijken in de
Hasseltse Ethias Arena. Als evenementensite zijn we zeer
blij met deze programmatie, vermits we zo een
fantastische productie kunnen aanbieden aan alle Prom-liefhebbers in Limburg."
lees meer

TOM VANDEPUT (CD&V)
Schepen van Economie, Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid en Landbouw
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