
1 
De Blauwe Boulevard versterkt het centrum
Momenteel is de Kanaalzone een buurt met leegstaande bedrijfspan-

den en terreinen. Dit zal helemaal veranderen: de Kanaalzone wordt een 
bruisende buurt waar u kan winkelen, wonen, werken of ontspannen. 

2 
Zorgcampus Hasselt, meer dan een ziekenhuis
Het Jessa Ziekenhuis heeft plannen voor een nieuw ziekenhuis 

op de huidige Salvatorsite. Dit is een uitgelezen kans om daar een 
hele zorgcampus uit te bouwen. Naast het Jessa Ziekenhuis omvat 
de zorgcampus ook faciliteiten als zorgwoningen, medische diensten 
en misschien zelfs een zorgincubator. 

3 
Centrumcampus voor de UHasselt
De huidige campus van de UHasselt is te klein. Daarom 

onderzoeken wij de mogelijkheid van een tweede, nieuwe 
campus in het hart van de stad. Hier zouden in de toekomst 
de Bedrijfseconomische wetenschappen komen. De komst 
van de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen naar 
het centrum zou Hasselt defi nitief op de kaart zetten als de 
studentenstad van Limburg.

4 
Bedrijvenzone Hasselt-West
De stad Hasselt wil extra ruimte creëren voor bedrijven, aange-

zien er momenteel geen vrije terreinen meer zijn, terwijl zij werk dicht 
bij huis van de Hasselaren kunnen verschaffen. Het stadsbestuur praat 
ook met de Zweedse meubelfabrikant IKEA, om tegen 2015 een nieuw 
woonwarenhuis te realiseren in Hasselt.

5 
Splinternieuw zwembad en herinrichting
Campus Elfde-Linie

Hasselt krijgt een nieuw stedelijk zwembad en een vernieuwd 
buitenbad met een nieuwe parking en een nieuwe cafetaria. 
Dit nieuwe zwembad maakt deel uit van de nieuw ingerichte 
Campus Elfde-Linie. Deze is meer dan enkel een studentencampus: 
ook het Kapermolenpark, de schaatsbaan en de Japanse Tuin maken 
hiervan deel  uit. De campus wordt dus een recreatief en groen gebied 
voor alle Hasselaren.

6 
De eerste sneltram van Vlaanderen
In 2018 zijn Hasselt en Maastricht verbonden met een unieke snel-

tram. Hasselt krijgt haltes aan het station, de Kanaalkom, het Dusartplein, 
het provinciehuis en de universiteitscampus. Later komen er zelfs nog 
twee verbindingen naar Maasmechelen en het noorden van Limburg bij. 
Zo wordt de stad nog beter bereikbaar per openbaar vervoer.

Uiteraard zetten we niet alleen in op 

deze 10 grote projecten. Hieronder 

vindt u een greep uit onze andere inves-

teringen voor de komende zes jaar. Hier 

stopt het niet mee, maar dit geeft een 

goed beeld van wat u verder van dit be-

stuur mag verwachten.

_ 

11 We trekken in het Quartier Canal
nieuwe ondernemers aan. Dit 

wordt een bruisende ontwikkelingszone 
voor de creatieve industrie en we proberen 
deze te verbinden met de studentencam-
pus aan de Elfde Linie.

12 We planten extra bomen op de
Singel en zorgen voor de aanleg 

van veilige oversteekplaatsen voor voet-
gangers en fi etsers. 

13 Het ontmoetingscentrum
Malpertuus krijgt een volledige 

nieuwbouw.

14 Dienstencentrum ’t Park smelt sa-
men met het stedelijk seniorentref-

centrum de Boelvaar. Zo bieden we een 
maximale huisvesting aan de bezoekers en 
cursisten van het nieuwe dienstencentrum. 

15 Rusthuis Zonnestraal wordt ver-
bouwd naar een volledig woon-

zorgcentrum met 150 woongelegenhe-
den, 4 kortverblijf-wooneenheden en een 
dagzorgcentrum.

16 We maken van De Tesch een groe-
ne wijk met een groenverbinding 

tussen de woningen.

17 Godsheide, Banneux en Runkst
krijgen nieuwe jeugdcentra voor 

verenigingen, jeugdhuizen, fuiven en an-
dere projecten. 

18 Het ontmoetingscentrum in
Runkst wordt verbouwd.

19 We investeren op verschillende
plaatsen in Hasselt samen met

Infrax en Aquafi n in de uitbreiding van het 
rioleringsnet. 

20 In het kader van het PPS-scho-
lenproject ‘Scholen van Morgen’ 

investeren we in een bijkomende nieuw-

bouw voor basisschool De Kameleon. De 
bestaande situatie wordt herdacht om te 
voldoen aan de huidige onderwijsnoden. 
Bij uitbreiding van De Kameleon aan de 
Pastorijstraat ontwikkelen we de gronden 
van het oude gemeentehuis voor wonen.

21 In de zone Pietelbeek ontwik-
kelen we KMO-terreinen en een 

grote recreatiezone. Later komen hier 
woonruimte en zorgdiensten bij. Dit alles 
met veel aandacht voor groen en open-
bare ruimtes.

22 We investeren in geïntegreerd
wonen. Hierbij worden gebouwen

zo ontworpen of ingericht dat ze inspelen 
op de behoeften van diverse doelgroepen. 
Een mix van servicefl ats voor senioren, een 
mini crèche en betaalbare gezinswoningen 
zijn bijvoorbeeld perfect mogelijk.

23 De Herkenrode-site is één van
onze meest belangrijke historische 

sites en ook een belangrijk natuur- en re-
creatief gebied. Om de band met de bin-
nenstad te versterken leggen we extra 
fi etsverbindingen aan.

24 De Basisschool in Kuringen krijgt
een nieuwbouw. De voormalige 

jongensschool en het oud gemeentehuis 

worden ook gerenoveerd. De oudste kin-
deren van de buitenschoolse opvang ver-
huizen op termijn naar dit gebouw.

25 Woonzorgcampus Banneux is
een nieuwe woonzorgcampus met 

120 woongelegenheden voor bejaarden, 4 
kortverblijf-wooneenheden, een dagzorg-
centrum, een lokaal dienstencentrum en 
een aantal servicefl ats.

26 Toerisme Vlaanderen bouwt een
jeugdherberg om budgetvriende-

lijk toerisme te stimuleren. De parking aan 
de Vredestraat wordt omgebouwd tot een 
park. 

27 Het Meyerspark moet gezien
worden als een verlengstuk van 

het Cultuurcentrum Hasselt. Het is de plek 
bij uitstek om tot rust te komen, elkaar te 
ontmoeten en te genieten van groen. 

28 Domein Kiewit wordt verder
uitgebouwd als natuureducatief 

centrum. Hier komen proefprojecten rond 
duurzaamheid en duurzaam energiege-
bruik.

_

Ook deze projecten maken Hasselt aangenamer 
_
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7 
Nieuw stadhuis bundelt alle diensten
Het voormalige rijkswachtgebouw wordt omgevormd tot een nieuw, 

duurzaam stadhuis. Dit brengt de diensten van het OCMW en de stad 
Hasselt samen op één plaats. Zo weet u onmiddellijk waar u terecht kan 
met uw vragen. De klemtoon zal liggen op een optimale en kwaliteits-
volle dienstverlening. 

8 
Nieuwe gebouwen voor politie en brandweer
Om de Hasselaren een gepaste dienstverlening te kunnen bieden is 

de bouw van een nieuw politiegebouw, ter vervanging van het huidige, 
verouderde gebouw, dringend nodig. We blijven ook inzetten op een 
goed uitgerust brandweerkorps dat snel en met het nodige materieel 
kan uitrukken bij noodoproepen. Daarvoor is een nieuwe en moderne 
brandweerkazerne noodzakelijk.

9 
Een nieuwe en veilige stationsomgeving
Het station en de stationsomgeving moeten terug een fraaie, aan-

gename en veilige buurt 
worden. We investeren 
in de bouw van kantoren, 
woningen en commerciële 
activiteiten. Ook wordt de 
mobiliteit aan het station 
en in de stationsbuurt ver-
beterd door onder andere 
de aanleg van een nieuwe 
passerelle over de spo-
ren, een pendelparking, 
een fi etsenstalling en de 
creatie van extra parkeer-
plaatsen. 

10  
Meer dan
2.000 

parkeerplaatsen aan 
Blauwe Boulevard en 
Cultuurcentrum
Aan de Blauwe Boulevard 
komt één van de grootste 
ondergrondse parkings 
van België, met meer dan 
2.000 parkeerplaatsen. 
Ook aan het Cultuurcen-
trum komen 600 onder-

grondse parkeerplaatsen. Inwoners, pendelaars en toeristen vinden dus 
vlot een parking in het stadscentrum. In de stadsparkings parkeert u bo-
vendien tegen een veel voordeliger tarief dan in een private parking.
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> Detail kaart: Centrum

> We leggen in elke wijk en deelgemeente een park aan,
omdat zij allemaal nood hebben aan groen. 

De precieze locaties worden nog onderzocht.
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De 10 projecten die Hasselt een nieuw gezicht geven_

> Runkst en het Hollands Veld krijgen nieuwe volkstuinen,
in Banneux wordt de bestaande tuin uitgebreid.
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