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Inno Hasselt opent op 28 november
Galeria Inno, beter bekend als de Innovation, opent op
vrijdag 28 november een winkel in Hasselt. De
verkoopsoppervlakte van 8000m² verspreid over 4
verdiepingen, wordt ondergebracht in het authentieke
gebouw aan de Koning Albertstraat, waar Inno 43 jaar
geleden een Innovation opende. De komst van de Inno is
goed voor 120 jobs, waarvoor de sollicitatiegesprekken nog lopende zijn.
Lees meer

Opening Corda Campus tijdens Open Bedrijvendag
De Corda Campus is één van de nieuwe blikvangers van
Hasselt. Nieuwe innovatieve ondernemingen vinden er
mekaar in een mooie, bijna futuristische omgeving.
Tijdens de Open Bedrijvendag werd het nieuwe gebouw
feestelijk geopend, waarin vooral IT-bedrijven een nieuw
onderkomen hebben gevonden.

1ste Steenlegging nieuw zwembad
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Het oude zwembad van Hasselt dateert van 1963. Tijd
dus voor een nieuw zwembad met 2 binnenbaden, een
wildwaterbaan, een golfslagbad, een kinderbad en een
Olympisch buitenbad. De eerste steen van het nieuwe
complex werd in oktober gelegd. En tegen de zomer van
2016 zullen de deuren officieel opengaan.

Aanleg van nieuwe gratis parking bijna klaar
De werken van de nieuwe gratis parking aan de Koning
Bouwdewijnlaan - voetbal Hawai - zijn bijna afgerond,
goed voor 410 parkeerplaatsen.
De parking 'Gelatine' aan de kanaalkom met ruimte voor
450 wagens, en de parking Mouttoren voor 200
parkeerplaatsen gaan binnenkort in aanleg.
lees meer

Blauwe Boulevard
3 Partijen gaan in beroep tegen het project
Havenkwartier aan de Blauwe Boulevard. "Ook al is het
stadsbestuur geen betrokken partij, toch staan we 100%
achter dit project. Anders hadden we destijds geen
bouwvergunning afgeleverd. De timing van de werken
lopen voorlopig geen vertraging op. De investeerders
gaan alvast verder met de uitvoering van het
project," zegt Tom.
Lees meer

25 jaar Jeneverfeesten
Tijdens het weekend van 18 & 19 oktober vierde
Hasselt zijn 25ste Jeneverfeesten. Naar goede gewoonte
gebeurde dit met talrijke jenever- en eetstanden in de
Hasseltse binnenstad. Meer dan 160.000 bezoekers
konden genieten van culinaire hoogstandjes en
proeverijen onder de stralende oktoberzon.
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Hasselt Handelt!
Op dinsdag 14 oktober brachten we de Hasseltse
handel- en horecasector samen voor de infoavond "Hasselt Handelt" over e-commerce.
"Concreet moet het retailplatform de handel en horeca in
de binnenstad een plan aanbieden dat bestaat uit online
en offline technieken en acties", aldus Tom. Zo gaan we
werken met diverse sociale media, mobiele applicaties,
digitale cadeaubonnen,.."

1ste Sterlegging 'Central Park'
Dinsdag 30 september vond de 1ste sterlegging plaats
in het Central Park Hasselt. Het park aan de nieuwe
jeugdherberg in Runkst, dat gelegen is op een
wandelafstand van het centrum, wordt voorzien van
overdekte petanquebanen, speelterreinen voor jong en
oud, een bloemenweide en een hondenloopweide.
Central Park zal hiermee het 2de grootste park van
Hasselt worden. De link tussen Central Park in New York
en het park in Hasselt is dat in 1679 de in Hasselt
geboren Francis Rombouts de 12de burgemeester werd in New York. De 2de ster is ter ere
van de heer Rombouts.
Lees meer

Stad Hasselt in de kijker tijdens Open Bedrijvendag
Open Bedrijvendag werd met meer dan 20 deelnemende
bedrijven een succes in Hasselt. De Versuz aan
de Grenslandhallen - Ethias Arena opende haar deuren
voor het grote publiek. Ook de Hasseltse Corda Campus
werd een publiekstrekker.
Bedankt aan alle ondernemers voor hun medewerking en
dank aan de bezoekers voor hun interesse!
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