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Hasselt is een stad met een plan!
Het stadsbestuur opende een winkel aan de Grote Markt
waar alle stadsontwikkelingsprojecten te zien zijn tot
juli.
Want Hasselt heeft als provinciehoofdstad een duidelijke
visie op de toekomst.
Tom: "Hasselt groeit op vlak van onderwijs, wonen,
ondernemen en ontspannen. Bijgevolg zijn er vele
stadsontwikkelingsprojecten in aanbouw: zwembad,
stationsbuurt, blauwe boulevard, stadhuis,
jeugdherberg, Ikea, woongebieden, Grenslandhallen,
etc...Hasselt tracht hiermee de voordelen te bieden van een grootstad, zonder de nadelen
ervan. Het gaat niet over de bakstenen, maar wel over het gebruikscomfort nadien voor de
Hasselaar en de bezoeker".
Om al deze stadsprojecten overzichtelijk te tonen, is er nu een shop aan de Grote Markt
met maquettes, een folder en een nieuwe website: www.stadmeteenplan.be
lees meer
bekijk hier de folder

Eerste steenlegging IKEA Hasselt
Op 27 april werd de eerste steen van Ikea Hasselt gelegd

in aanwezigheid van minister Muyters, de gouverneur,
IKEA-directie en het schepencollege. De opening van de
winkel is voorzien in het voorjaar van 2016.
Tom: "Dit was een complex dossier aan de start, maar
we zijn er met alle Limburgse instanties in geslaagd om
dit tot een goed einde te brengen. De bouwwerken zijn
gestart en wij kijken nu uit naar de opening. Een IKEA in
Hasselt zal zorgen voor 400 jobs en vele extra
bezoekers naar onze stad. Een grote economische boost
dus."
lees meer
bekijk het TVL-fragment

Europa investeert in Hasselt
Met financiële steun van Europa konden o.a. de
Grenslandhallen, Japanse tuin, het Modemuseum en het
Jenevermuseum doorheen de jaren uitbreiden. Deze
projecten werden tijdens de 'Europadag' op 3 mei in de
kijker geplaatst.
lees meer

Decathlon opent in 2016
Decathlon opent in het voorjaar van 2016 zijn deuren.
"Met deze uitbreiding krijgt het terrein een meerwaarde
en extra uitstraling. Bovendien winnen we 120 netto
jobs. De komst van Decathlon versterkt ook onze positie
als handelsstad " aldus Tom.
lees meer

Jeugdherberg Hasselt geopend
De nieuwe Hasseltse jeugdherberg opende recent haar
deuren aan het station van Hasselt.
Tom: "Na de bouwwerken voorbije maanden mag het
resultaat gezien worden. Zeker als binnenkort de
parkaanleg volgt. De nieuwe Hasseltse jeugdherberg met
120 bedden, hoopt dit jaar nog 10.000 bezoekers te
ontvangen. Bedoeling is vakantiegangers en jongeren de

mogelijkheid bieden om met een bescheiden budget te
kunnen overnachten."
lees meer

I love the 90's
Voor de 8ste keer vond I love the 90's plaats in de Ethias
Arena. Grenslandhallenvoorzitter Tom Vandeput: "Het
evenement dat recent de titel van 'grootste 90's party
van Europa' kreeg, valt goed in de smaak bij jongeren en
bezoekers uit heel Vlaanderen. Het blijft ook één van de
sterkhouders op onze eventkalender."
lees meer

Extra taxi-plaatsen in centrum
De laad- en loszone in de Badderijstraat krijgt een
bijkomende functie. Taxi's mogen er stilstaan of klanten
ophalen en vervoeren. Tegelijkertijd blijft de strook
beschikbaar voor het laden en lossen van goederen. Op
deze manier tracht het bestuur een oplossing te bieden
voor taxi- en ander verkeer thv het Dusartplein.
lees meer

Hasselt scoort met start-up bedrijven
Brussel is met één derde de populairste stad van de
Belgische start-ups. "In het rijtje sluiten Antwerpen,
Gent, Leuven, maar ook Hasselt aan! De succesvolle
uitbouw van Corda campus speelt hierin een belangrijke
rol en heeft nog veel groeipotentieel. Als stadsbestuur
zullen we samen met LRM dan ook blijven investeren in

de verdere uitbouw van dit bedrijventerrein", aldus
economie-schepen Vandeput.
lees meer

COS opent vestiging in Hasselt
Kledingketen COS zal zich vestigen in de Hasseltse
Kapelstraat. De favoriete keten van prinses Astrid wilt
nog dit najaar de deuren openen. Opnieuw goed nieuws
voor Hasselt als modestad.
lees meer

Stad aan het water
Het project 'Blauwe Boulevard' is één van de belangrijke
stadsontwikkelingsprojecten in Hasselt. Voorbije
maanden was een extra dynamiek in de aanbouw van
het project duidelijk zichtbaar. Met stadsinvesteringen in
deze omgeving en het vergunnen van private initiatieven
geraakt deze herontwikkeling in een volgende fase.
lees meer
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