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Verkiezingen 25 mei
Welke verkiezingen vinden plaats?
Op 25 mei 2014 moet u naar de stembus voor het
verkiezen van 3 parlementen: Europees, Federaal en
Vlaams.
Ik ben CD&V-kandidaat voor het Vlaams parlement. Dit
als lijstduwer. In heel Limburg kan u voor mij stemmen.
U kan stemmen voor verschillende kandidaten op
dezelfde partijlijst.
Waarom neem ik deel aan deze verkiezingen?
- Deze verkiezingen gaan over jobs en het stimuleren van ondernemerschap. Zeker in
Limburg, na de sluiting van Ford en het economisch SALK-plan. Als schepen van Economie
in Hasselt kan ik niet aan de kant blijven staan. Ook betaalbaar wonen is één van mijn
prioriteiten. In Hasselt bieden we de komende jaren heel wat betaalbare bouwpercelen aan
voor jonge gezinnen.
- Ik sta achter het beleid van onze Minister-President Kris Peeters (CD&V) en onze
Limburgse kopstukken minister Jo Vandeurzen en voorzitter Wouter Beke. Zij trekken de
CD&V-lijst in Limburg voor het Vlaamse en Federale parlement. Samengevat: CD&V heeft
sterke mensen met een sterk programma.
Ons verkiezingsprogramma kan u lezen in ons online magazine.
Ik hoop op uw steun te mogen rekenen op 25 mei!
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Ondernemerschap gestimuleerd door opstart Corda Incubator
De Corda INCubator wordt the place to be voor startende
ondernemers in de technologie-en servicesector. Stad
Hasselt, de Vlaamse Regering, iMinds en LRM bundelen
de krachten met als doel het stimuleren en ondersteunen
van ondernemerschap in Limburg. Tom: " Uit het
SALK-rapport blijkt dat innovatie en creativiteit de beste
garantie zijn voor duurzame economische groei. De
Corda Incubator biedt naast kantoorruimte ook coaching,
begeleiding en netwerkuitbreiding aan startende ondernemers. De Incubator speelt zo een
belangrijke rol als hefboom voor groei, werkglegenheid, innovatie en creativiteit".
Lees meer

Nieuwe woonwijk WEST in Runkst
‘WEST – De Andere Stad’ zet in op een heel nieuw
woonconcept: privacy en community, op een
harmonieuze manier gecombineerd.
Tom: “WEST betekent een opwaardering van de buurt
Runkst. Maar zeker zo belangrijk is het segment
‘betaalbaar wonen’ waarop hier duidelijk gefocust wordt.
Startende gezinnen of alleenstaanden krijgen dankzij dit
woonproject ook de mogelijkheid een eigen woning te
verwerven. En dat is een goede zaak voor de inwoners van Hasselt. Verder biedt de ligging,
nabij het station van Hasselt, veel voordelen inzake mobiliteit.”
Lees meer

Werftransport Blauwe Boulevard via het Kanaal
De stadsontwikkeling aan de Blauwe Boulevard zet zich
verder met de bouw van een havenkwartier. Voor de
aanleg van de garage moet 800.000 ton grond vervoerd
worden. Tom: “door te kiezen voor transport via het
Albertkanaal sparen we 80.000 vrachtwagenritten uit, het
kanaal ligt vlakbij en is bijgevolg een logische keuze. Met
400 schepen komen we toe om de volledige
grondvoorraad te verzetten. Ook voor de buren is dit een
hele opluchting, we doen er alles aan om eventuele
hinder die de bouwwerken met zich meebrengen tot een minimum te beperken”.
Lees meer
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Mijn Pop-Uprestaurant geopend
Op vrijdag 28 maart werd onder grote belangstelling het
Hasseltse Pop-uprestaurant "Spotlight" geopend. Het
restaurant brengt heel wat bezoekers naar Hasselt en dat
is goed voor de Hasseltse handelaars en horecauitbaters.
Als je graag een kijkje neemt in het Hasseltse
Pop-uprestaurant, kan je reserveren via deze link
Lees meer

Hasselt verkoopt grond aan TVL voor bouw opnamestudio
Tijdens de gemeenteraad van 25 maart werd het licht op
groen gezet voor de verkoop van stadsgrond aan nv
Concentra. Hierdoor kan nv Concentra haar droom om
nabij het TVL-gebouw een opnamestudio te bouwen
concretiseren.
Tom: “met deze opnamestudio krijgt onze Media-site er
op termijn een publiekstrekker bij”.
Lees meer

Zonnige editie Hasselt Carnaval
Op vrijdag 28 maart werd met de kinderstoet de aftrap
gegeven van een zonnig carnavalsweekend. Met 49
groepen en 35.000 toeschouwers kunnen we spreken van
een geslaagde editie.
Lees meer

Open Bedrijvendag 5 oktober 2014
Open Bedrijvendag is het grootste bedrijfsevenement van
België en vindt telkens plaats op de eerste zondag van
oktober. In 2014 is dat op zondag 5 oktober van 10u tot
17u. Ook heel wat Hasseltse bedrijven zullen deelnemen
aan dit initiatief.
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Ondernemers ontmoeten elkaar tijdens jaarvergadering OGH
Met een naamswijziging en voorzitterwissel was de
jaarvergadering van 24 maart een belangrijk moment
voor ondernemend Hasselt. Stijn Leën neemt de fakkel
over van Frank Peeters en de Industriegroep zal voortaan
als ‘Ondernemingsgroep Hasselt’ door het leven gaan.
Tom: “Het is belangrijk voor ondernemers om elkaar te
ontmoeten en zo hun netwerk uit te breiden. Als
ondernemersvriendelijke stad wil Hasselt de
ondernemers betrekken bij de verdere uitbouw van het
beleid. Lien Beck is verantwoordelijk voor deze
samenwerking met het bedrijfsleven, bij haar kunnen alle
bedrijven in Hasselt en startende ondernemers terecht voor vragen en advies”.

TOM VANDEPUT (CD&V)
Schepen van Economie, Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid en Landbouw
Voorzitter Grenslandhallen - Ethias Arena
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