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Ambitieus renovatieplan voor Begijnhof  

 

   

De besprekingen over het Hasselts begijnhof verlopen 

positief, onder leiding van Vlaams bouwmeester 

Vanbroeck. De provincie Limburg, stad Hasselt en de 

universiteit Hasselt gaan samen werk maken van een 

ambitieus renovatieproject voor het begijnhof. 

Wij willen deze site renoveren, het park als publieke groene long behouden, doorsteken 

maken richting het jeneverplein en de Paardsdemerstraat, de universiteit huisvesten 

en een ambitieuze visie laten ontwikkelen voor de kerkruïne in het park. 

bekijk hier het TVL-fragment 
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Nieuw retailpark langs Ikea opent deuren  

 

   

15 november werden 4 baanwinkels langs IKEA 

geopend. Economieschepen Tom Vandeput: "Alle 

winkels verkopen artikels voor 

binnenhuisinrichting: Maison du Monde, Kwantum, X20 

en Mediamarkt (enkel grote goederen). Deze winkels 

zijn te groot voor onze binnenstad. Mediamarkt blijft 

open in het TT centrum. 

"Met deze opening ronden we één van de grootste stadsprojecten van deze 

bestuursperiode succesvol af. Alles samen werden er op deze site 400 jobs gecreëerd", 

besluit Vandeput. 

lees hier het krantenartikel 

 

   
 

 

Voetbal Torpedo verhuist naar Pietelbeek  

 

   

Schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput: "Met 

dit grote verhuisplan kunnen vele 

Hasselaren kwaliteitsvol wonen, werken en sporten in 

onze stad! Sportclubs zoals voetbal Torpedo, hockey 

Stix en tafeltennis TTC verhuizen naar nieuwe 

sportaccommodatie in Pietelbeek om kwaliteitsvol te 

kunnen sporten. Om de werkgelegenheid te stimuleren 

komt daarlangs een nieuw bedrijventerrein. 

De huidige site Torpedo in de Martinuswijk zal 

omgevormd worden tot nieuw buurtpark voor de bewoners, de scouts Pater Damiaan en 

de Martinusschool". Alle verhuisbewegingen starten begin 2018! 

lees hier het krantenartikel 

 

   
 

 

Grootste trampolinepark geopend in Grenslandhallen  

http://tomvandeput.cmail20.com/t/i-l-odliyld-ekhlhtjr-h/
http://tomvandeput.cmail20.com/t/i-l-odliyld-ekhlhtjr-k/


 

   

Het grootste trampolinepark van de Benelux opende 

onlangs op de Grenslandhallensite. Er werden 1,2 

miljoen euro privé middelen geïnvesteerd. De 

doelgroep zijn vooral 10 tot 25 jarigen. 

"De Grenslandhallensite wordt stilaan de grootste 

vrijetijdscluster van Limburg: Plopsa voor kinderen, 

Jumpsquare voor de jeugd, Versuz en Ipanema voor 

studenten, Ethias Theater voor concerten en theater, Ethias Arena voor grote events en 

restaurant Crudo voor liefhebbers van de Italiaanse keuken. Een echte ontspanningszone 

in onze stad, zeker als je ook de 'buren' meetelt: filmcomplex Kinepolis, het 

nieuwe zwembad Kapermolen, de Japanse Tuin, de schaatsbaan en Hasseltse Golfclub", 

aldus Tom Vandeput, voorzitter van de Grenslandhallensite. 

lees hier het artikel 

bekijk hier het video-fragment 

 

   
 

 

Nieuw jeugdcomplex voor Sporting Hasselt  

 

   

Wij injecteren 1.5 miljoen euro in de infrastructuur van 

de jeugdafdeling van Sporting Hasselt. 

Schepen van Grondbeleid Vandeput: "Met het 

voetbalplan investeren wij als stadsbestuur in de 

jeugdinfrastructuur van onze lokale 

voetbalclubs. Zowel sportief, als naar grondposities 

trachten wij efficiënt met de middelen om te springen. 

Vandaar dat er clubs fusioneren, verhuizen, en bepaalde gronden verkocht worden".    

Voetbalclubs Thor, SK Herkenrode, Sporting en Torpedo komen met deze 

inhaalbeweging aan bod. Op deze manier kunnen jonge Hasselaren kwaliteitsvol sporten. 

lees hier het krantenartikel 

 

   
 

 

11 november Wapenstilstand  

http://tomvandeput.cmail20.com/t/i-l-odliyld-ekhlhtjr-u/
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http://tomvandeput.cmail20.com/t/i-l-odliyld-ekhlhtjr-b/


 

   

Elk jaar herdenken wij op 11 november Wapenstilstand, 

het einde van de Eerste Wereldoorlog. 

De nationale herdenking in België wordt in 

Ieper gehouden. Maar ook in tal van andere Vlaamse 

steden, waaronder Hasselt, staan wij even stil bij de 

gruwel van "de grote oorlog". 

 

   
 

 

Jongeren goesting geven in ondernemerschap  

 

   

De stad Hasselt, hogeschool PXL en de universiteit 

Hasselt dagen jongeren uit en willen hen aanzetten tot 

meer ondernemerschap. Zij doen dat via "Pitch Please", 

een project dat jongeren op een erg laagdrempelige 

manier laat kennismaken met verschillende 

ondernemende vaardigheden. 

"Jongeren moeten inderdaad meer de weg vinden naar 

het starten van een eigen onderneming. Daarbij kunnen zij rekenen op de expertise en 

begeleiding van StudentstartUp van PXL-UHasselt", aldus schepen van Enonomie Tom 

Vandeput. 

www.pitchplease.be 

lees hier het krantenartikel 

 

   
 

 

Visieplan tegen verkrotting countert vandalisme en leegstand  

 

   

Vervallen en verkrottende panden ontsieren niet enkel 

het straatbeeld, maar zorgen ook voor onveilige 

situaties zoals vandalisme, brandstichting, 

drugsoverlast. 

Schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput: "Wij 

volgen de situatie rond leegstand en verkrotting in 

onze stad goed op, in overleg met de eigenaars 

http://tomvandeput.cmail20.com/t/i-l-odliyld-ekhlhtjr-n/
http://tomvandeput.cmail20.com/t/i-l-odliyld-ekhlhtjr-p/


trouwens. Soms vragen wij hen ook om af te breken, zeker als renovatie niet meer 

mogelijk is. Erfgoed daarentegen heeft wel een plaats en moet altijd beschermd worden." 

lees hier het krantenartikel 

 

   
 

 

Mode-incubator Hasselt gaat van start  

 

   

Onlangs opende de mode-incubator MIA-H de deuren 

in het vroegere Veldemangebouw aan de kanaalkom. 

Startende designers, juwelenmakers en accessoire-

ontwikkelaars kunnen er een kantoorruimte vinden en 

(hoog-technologische) machines huren. 

Schepen van Economie Tom Vandeput: "Incubatoren 

zoals Corda Inc en MIA Inc zijn een belangrijk onderdeel van ons economisch beleid voor 

starters. Op deze manier versterken we ons DNA van handels- en modestad en maken 

we een kruisbestuiving mogelijk tussen het succesvolle Modemuseum, starters en de 

mode-industrie." 

 

www.mia-h.be 

lees hier het krantenartikel 

 

   
 

 

Buitenlanders bezoeken ecosysteem Corda  

 

   

Onze Corda Campus is een succesverhaal en stilaan 

ook een toonbeeld voor de Euregio. 

Onlangs kwamen delegaties uit Heerlen en Aken kijken 

naar de manier waarop start-ups er hun weg vinden en 

scale-ups hun troeven verder uitspelen. 

De Corda Campus is een samenwerking tussen LRM en 

de stad Hasselt. 

lees hier het artikel 
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Lancering 'Hasselt in het wit' 2017  

 

   

Dit eindejaar valt er in Hasselt heel wat te beleven met 

Winterland vanaf 18 november. De JOE Kerstparade 

trekt op 22 december door het stadscentrum vanaf 19 

uur. 

Economieschepen Vandeput: "Er zullen ook 

Koopzondagen plaatsvinden op 10, 17 en 24 december 

en een kerstmarkt Chef on Wheels met culinaire 

standjes van 16 - 24 december aan de kathedraal". 

 

"Gratis parkeren kan aan de randparkings Alverberg, Carpool Hasselt Zuid en de 

Boudewijnlaan, waarbij tijdens de weekends om de 10minuten een gratis pendel u afzet 

in ons stadscentrum". 

lees hier het krantenartikel 

 

   
 

 

Warm welkom voor de Sint  

 

   

Meer dan 2.500 enthousiaste kinderen, ouders en 

grootouders verwelkomden de Sint bij zijn aankomst in 

de kanaalkom. 

Na de liedjes en handjes trok de stoet naar het 

stadhuis, waar de Sint ruim 450 kinderen rechtstreeks 

groette en hen met een cadeautje terug naar huis liet 

gaan. 

lees hier het krantenartikel 

 

   
 

 

Nieuwe wandelroute door Herkenrodebossen Kermt  

http://tomvandeput.cmail20.com/t/i-l-odliyld-ekhlhtjr-a/
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In de Herkenrodebossen te Kermt werd een nieuwe 

wandelroute aangelegd en onlangs officieel ingestapt. 

"De voorbije jaren hebben wij er heel wat gronden 

kunnen verwerven om deze prachtige natuurstukken 

met elkaar te verbinden. Het resultaat is een 

fantastische groene long", aldus schepen van 

Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid Tom Vandeput. 

  

 

   
 

 

Nieuwe glasvezelkabel onder Pukkelpopweide  

 

   

Schepen van Grondbeleid Tom Vandeput: "De 

Pukkelpoppers zullen in de toekomst een grotere GSM-

bereikbaarheid hebben via een nieuwe 

glasvezelkabel. Naast Proximus zorgt immers nu ook 

Telenet voor een 1,6 km lange glasvezelverbinding 

onder deze stadsweide. De kosten van aanleg worden 

gedragen door Telenet." 

Goed nieuws dus voor festivalbezoekers, medewerkers en veiligheidsdiensten! 

lees hier het krantenartikel 

 

   
 

 

Jeneverfeesten breken record  

 

   

De traditionele Jeneverfeesten in Hasselt hebben dit 

jaar alle records gebroken. Het mooie weer en het rijke 

belevingsaanbod zullen daar ongetwijfeld mee voor 

gezorgd hebben. Aan liefst 80 jeneverkraampjes in de 

binnenstad werden 30.000 flessen leeggemaakt, goed 

voor een half miljoen borrels! Het aantal bezoekers 

zit dit jaar rond de 160.000. 

lees hier het krantenartikel 
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Masterplan Blauwe Boulevard afgewerkt  

 

   

Het gebied Blauwe Boulevard aan de kanaalkom krijgt 

een duidelijke invulling, dankzij het masterplan, dat 

hiervoor werd uitgewerkt. Naast flatgebouwen en 

winkels is er ook ruimte voor nieuwe gezinswoningen, 

sociale huisvesting, een nieuw stadspark en 2 

voetgangersbruggen over de kanaalkom, die de 

woonwijken verbinden. 

"Met dit plan zorgen wij ervoor dat ook jonge mensen 

er gaan wonen en dat het gebied niet volledig wordt 

volgebouwd. Verder zal de Christelijke Mutualiteit er 

een nieuwe hoofdzetel bouwen voor haar 500 

werknemers", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput. 

lees hier het krantenartikel 
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Eerste schepen 

Schepen van Economie, Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid, Landbouw, Grenslandhallensite  
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