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Viaduct Kiewit
De brug aan de Kempische Steenweg te Kiewit zal door
AWV vervangen worden door een nieuw viaduct. Dit
viaduct moet zorgen voor een vlotter verkeer.
Tom: "Het stadsbestuur gaf recent advies tijdens de
bouwvergunningsprocedure. De stad vraagt extra
aandacht voor de omwonenden door het verschuiven van
de inplanting. Tevens zal er een scherm worden
aangebracht zodat de inkijk voor omwoners beperkt
blijft".  
lees meer

Opening Corda INCubator
De Corda Campus (op de vroegere Philips-site) groeit
uit zijn voegen. Jonge bedrijven vinden er hun weg via
coaching, begeleiding en netwerkuitbreiding. De opstart
van een incubator door de stad en LRM (letterlijk:
broedkast) zal dat proces extra ondersteunen.
lees meer

Grenslandhallen in de toekomst nog dynamischer

Het basketbal in Hasselt zit weer in de lift, met Limburg
United. Neveneffect is wel dat de huidige locatie sporthal
Alverberg te klein wordt om alle supporters op te
vangen. Twee alternatieven worden vandaag onderzocht.
De investering zal vooral moeten gebeuren via private
middelen.
lees meer

Steunzone Limburg
Onlangs werd Limburg door Europa erkend als
“ontwrichte zone”. Daardoor krijgen de bedrijven de
mogelijkheid om mensen aan te werven aan financieel
gunstige voorwaarden. Dit kan ook een enorme
meerwaarde betekenen voor startende ondernemers in
Hasselt!
Bekijk het video-fragement

Stad koopt Veldemangebouw
Op de Blauwe Boulevard komen binnen vijf
jaar ongeveer 3.000 nieuwe mensen wonen. "Een
ontmoetingscentrum voor de buurt is dan ook
wenselijk. Dit gebouw is amper 15 jaar, is instapklaar
en dus ideaal gelegen om een ontmoetingsplek te
worden voor deze nieuwe woonwijk. Vandaar dat het
stadsbestuur wil overgaan tot deze strategische
aankoop" besluit Tom Vandeput.
lees meer

Campus Elfde Linie
Hasselt wordt een heuse studentenstad, vooral omdat
het hoger onderwijs zich hier de komende jaren fors
uitbreidt. Studenten moeten ook gehuisvest worden.
Daarom worden 4 nieuwe torens gebouwd langs het
stedelijk zwembad. De werken van de eerste
studententoren aan de studentencampus Elfde Linie zijn
gestart. De toren zal 6 verdiepingen hoog zijn en telt 74
studentenkamers.
lees meer
bekijk het TVL-fragment

Oprichting vzw Centrummanagement
Hasselt is de 4e winkelstad van Vlaanderen. Een goede
mix van zelfstandige handelaars, internationale merken
en kwaliteitsvolle horeca zorgen voor dit succes. Tom:
"Als stadsbestuur willen we dit nog extra versterken,
o.a. door de opstart van een professioneel
centrummanagement."
lees meer
bekijk de TVL-uitzending

Woonproject WEST
Runkst is bezig aan een operatie “opwaardering”. Vooral
aan “het spoor” verrijzen nieuwe projecten, waarbij de
nadruk ligt op betaalbaar wonen. Op die manier krijgen
jonge gezinnen en alleenstaanden ook de mogelijkheid
om een eigen woning in Hasselt te verwerven.
lees meer

Nieuwe functie voor watertoren
De Watergroep neemt de watertoren aan de SintTruidersteenweg uit dienst. Toch is dit een bekend
stadsgezicht op een belangrijke invalsweg. Daarom gaat
de voorkeur naar het behoud van de toren en wordt nu
gezocht naar een nieuwe bestemming.
lees meer

Huis Stynen mogelijk te koop
Het beschermde gebouw “huis Douchar”, beter bekend
als huis Stynen, op de Koningin Astridlaan wordt
mogelijk te koop gezet. Wat eventueel de
herbestemming wordt (bv. in de culturele of
economische sector), hangt af van de restauratieprijs.
lees meer

Vastgoed op weg naar 2020
Onlangs vond in Hasselt de vastgoedacademie plaats
waar schepen Tom Vandeput mocht deelnemen aan het
debat. Zo werd de toekomst van de vastgoedsector
besproken.
lees meer
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