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Gemeentehuis van Stevoort krijgt nieuwe bestemming
Het gemeentehuis van Stevoort staat reeds geruime tijd
grotendeels leeg. Energie en andere kosten lopen hoog
op. Vandaar dat het stadsbestuur besloot om een nieuwe
bestemming te geven aan dit pand, dat een unieke
ligging heeft aan het dorpsplein in Stevoort.
Het oude gemeentehuis werd recent door de stad
verkocht en zal vervangen worden door 20 assistentiewoningen voor senioren, 5
appartementen en een kindercrèche. Deze combinatie is vrij uniek, maar past volledig in de
nieuwe inzichten rond wonen in Vlaanderen.
"Deze ruimtelijke visie willen we verder ook gaan toepassen in andere Hasseltse
deelgemeenten, waar oude gemeentehuizen of pastorijen leeg staan", zegt schepen van
Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Jeroen Meus opent pop-uprestaurant
In de hoofdstad van de smaak kon de bekende TV-kok
Jeroen Meus niet ontbreken. Hij opende aan de
Zuivelmarkt zijn pop-uprestaurant 'Würst'. Tot het einde
van de zomervakantie kan je er terecht voor zijn "haute
dogs" en zelfgemaakte dranken. Opnieuw een

trekpleister op horeca-vlak in ons centrum, besluit
Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Jonge werkzoekenden begeleiden naar arbeidsmarkt
Jonge werkzoekenden via nieuwe technologieën op weg
helpen naar de arbeidsmarkt. Dat is de uitdaging die
Proximus aangaat met de stad Hasselt, VDAB, Youthstart
en Altran.
Via het project "Digitalent" krijgen jongeren tussen 18 en
25 gedurende 8 weken de kans om via praktische
workshops en concrete miniprojecten allerlei
technologische vaardigheden aan te leren die ze meteen in de praktijk kunnen omzetten.
"Als stad vinden wij het belangrijk om te blijven investeren in werkloze jongeren en hen te
ondersteunen richting de arbeidsmarkt", aldus schepen van Economie Tom Vandeput.

Hasselt behaalt Europees project 'Belevingswinkelen'
Hasselt is dé Limburgse shoppingstad bij uitstek. Elke
dag vinden velen de weg naar het gevarieerde aanbod
aan winkels in de stad.
Maar shoppers willen ook beleving, sfeer en gezelligheid,
genieten van een horecabezoek. Daarnaast is de
combinatie met een overnachting of culturele activiteit
steeds meer in trek.
"Daarom starten wij in Hasselt het project 'Belevingswinkelen', met de steun van Europa en
het provinciebestuur. Onze partners zijn PXL, City Live, City Depot en OJOO.
Handenvrij winkelen is één van de blikvangers. Maar ook een marktonderzoek, logistieke
service, vorming en slimme begeleiding zullen onderdeel worden van dit project ", zegt
schepen van Economie Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Werken aan nieuwe stadskantoor op kruissnelheid

De werken aan het nieuwe stadskantoor vorderen goed.
Iedere maand komt er een verdieping bij. De oude
rijkswachtkazerne maakt deel uit van dit project. Dit
gebouw zal ook een stedelijke functie krijgen, en
ondergaat binnenkort grondige renovatiewerken.
lees hier het krantenartikel

Herkenrodekazerne krijgt nieuwe bestemming
De Herkenrodekazerne in de Maastrichterstraat staat
reeds geruime tijd grotendeels leeg. Het stadsbestuur
kocht deze site 2 jaar geleden van de Federale overheid,
met de bedoeling er een nieuwe, zinvolle invulling aan te
geven.
Deze werd gevonden in de combinatie tussen wonen,
onderwijs en parkbestemming. De universiteit Hasselt zal
een gedeelte aankopen en er opleidingen geven. Verder komen er appartementen en
ondergrondse parkings. Bovengronds zal er een nieuw park komen dat voor iedereen
toegankelijk is. Het project is een samenwerking met private partners, waardoor de gehele
ontwikkeling niets kost aan de stadskas.
De werken starten in het voorjaar van 2017.
lees hier het krantenartikel

Gecontroleerde woonuitbreiding in Godsheide
De nieuwe woonuitbreidingsgebieden in Godsheide
zullen gefaseerd worden. Projectontwikkelaars krijgen
niet zomaar vrij spel. Er zullen heel wat flankerende
werken vooraf en gelijktijdig worden uitgevoerd, zodat
de leefbaarheid van het dorp niet in het gedrang komt.
Voorbeelde daarvan zijn nieuwe wegen, riolering, de
verhuis van de school, een extra ontsluitingsweg langs
de golfclub en bijkomende parking.
"Wij nemen als stadsbestuur met deze reeks maatregelen de bezorgdheid van de
buurtbewoners ernstig. De bouwpromotoren zullen deze aanpak moeten volgen, aldus
schepen Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel
bekijk hier het actieplan Godsheide

Lege TT-toren krijgt nieuwe invulling
De kleinste toren aan de TT-wijk krijgt een nieuwe
bestemming, nadat deze kantoorruimtes sinds
enkele jaren grotendeels leeg staan. Het schepencollege
vergunde recent een herbestemming van kantoren naar
appartementen en hotel.
Op deze manier willen wij dit stadsdeel opwaarderen.
Met deze herbestemming naar wonen, de realisatie van
INNO, de aanbouw van het nieuwe stadskantoor en de
renovatie van de Grote markt in 2017, zal dit stadsdeel een nieuw elan krijgen", zegt
schepen Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Open Wervendag geeft inkijk in stadsontwikkelingsprojecten
Op zondag 22 mei konden bezoekers tijdens de Open
Wervendag in Hasselt verschillende
stadsontwikkelingsprojecten van dichtbij bekijken.
Zo kon iedereen kennismaken met projecten als het nieuwe zwembad, het stadskantoor,
woonwijk Blauwe Boulevard, een woonzorgcentrum, een nieuwe scholencampus VTI, etc...
Voor schepen van Stadsontwikkeling Tom Vandeput is de Open Wervendag interessant om
inwoners en bezoekers te laten zien wat er allemaal gebeurt binnen een logische visie.
lees hier het krantenartikel
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