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Tesla opent showroom in Hasselt
Autobouwer Tesla opende in Hasselt de vierde Tesla
Store in België, waarvan de 1e in Limburg.
Schepen van Economie en R.O Tom Vandeput reageert
tevreden:
“Ons ruimtelijk visieplan voor de Hasseltse Ring werpt
haar vruchten af. Enkele jaren geleden kozen wij ervoor
om van de Ring dé site voor kantoren, grootschalige
retail en showrooms voor auto’s te maken.
Vandaag zien we dat de markt deze visie volgt en dus resulteert in grote investeringen
zoals het nieuwe hoofdkantoor van Proximus, uitbreiding van Mediahuis, de aanbouw
van Albert Hein en ook diverse grote automerken die zich recent vestigden. Tesla is
daarbij een toonbeeld van innovatie en ‘het ecologisch rijden van de toekomst’. De extra
tewerkstelling van een 15-tal medewerkers is uiteraard ook een opsteker."
lees hier het krantenartikel

Innovatieve tewerkstelling via project LIMBIM
De Stad Hasselt participeert samen met het
provinciebestuur in het project LIMBIM. BIM is een
technologie, die data door middel van 3D
bouwmodellen maakt. Een sleutel in de digitale
evolutie van de bouwsector.
"Deze technologie werd ook al toegepast tijdens de
bouw van ons nieuwe stadskantoor. Met
dit project willen wij mensen laten opleiden tot BIM-professionals, een job met een
digitaal toekomstprofiel. Via dit project willen wij nieuwe jobs creëren in deze sector,
waarbij ook heel wat Hasseltse bedrijven interesse toonde voor hun deelname", aldus
schepen van Economie Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Woongelegenheid voor iedereen die in de stad wil wonen
In augustus zal alle stadspersoneel verhuizen naar het
nieuwe stadskantoor en zullen ook de politiediensten
hun intrek nemen in hun nieuwe kantoren aan de
Herkenrodesingel.
"Heel wat stadsgebouwen komen bij gevolg leeg te
staan. Daarom voeren wij momenteel een studie die
onderzoekt welke nieuwe invullingen kunnen gegeven
worden aan deze gebouwen. Wat vast staat is dat wij als stadsbestuur zullen kiezen voor
nieuwe woonvormen zoals co-housing en ook betaalbare appartementen voor alle
doelgroepen die graag in de stad een woonplek vinden. Dit zorgt voor meer beleving in
ons centrum en sociale controle na 18 uur", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Tom
Vandeput.
lees hier het krantenartikel
www.stadmeteenplan.be

Aftrap Levensloop Hasselt
Levensloop is een begrip in Vlaanderen: 24 uur lopen op een
piste en daarmee geld inzamelen voor de strijd tegen kanker.
Hasselt doet ook dit jaar weer mee aan dit event, dat op 28 en 29
april plaatsvindt op de atletiekpiste in Kiewit.
De organisatie vroeg Tom om dit initiatief te steunen. Tom: "Ik
ging hier graag op in en steun Levensloop ten volle en zal op 28
april graag deelnemen aan dit loopevent voor het goede doel".
bekijk hier het video-fragment

Extra buitenschoolse kinderopvang in Stevoort
Voor jonge ouders is het belangrijk dat zij dagelijks
kunnen rekenen op goede kinderopvang.
Daarom wordt in Stevoort de oude parochiezaal Den
Opper gesloopt en komt er plaats vrij voor een nieuw
gebouw voor de buitenschoolse kinderopvang die de
stad zal bouwen.
Na het openbaar onderzoek, zal met de bouw gestart worden.
lees hier het krantenartikel

Eindejaarsshoppen in Hasselt een succes

Het shoppen in Hasselt tijdens de Kerst- en
nieuwjaarsdagen was een groot succes
Naar jaarlijkse traditie openden de handel en horeca van Hasselt de deuren tijdens een
aantal koopzondagen. Het belevingswinkelen stond daarbij centraal.
"Om extra shoppers aan te trekken, werden elke week aankoopbonnen van Hasselt ter
waarde van 250 euro verloot. De hoofdprijs op het einde van de campagne was een
schoppingsbudget van 1.000 euro", aldus schepen van Economie Tom Vandeput. Deze
cheque werd tijdens de nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt uitgereikt.

Lancering 5G-Netwerk op Corda Campus
Op de Hasseltse Corda Campus werd het eerste 5Gnetwerk voor België gelanceerd, in aanwezigheid van
minister van Telecom De Croo. Het gaat om een
testomgeving waarin bedrijven nieuwe toepassingen en
applicaties kunnen ontwikkelen. Die worden eventueel
later, wanneer het 5G-netwerk wereldwijd wordt
uitgerold, ook effectief ingezet en gebruikt.
"Dit is een uniek testproject in Europa, waar de stad Hasselt via de Corda Campus werd
uitgekozen. Deze technologie zal op termijn ongetwijfeld een positieve impact hebben
op het dagelijkse leven van iedereen", zegt schepen van Economie Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel
bekijk hier het TVL-nieuws

De kantorenmarkt in Hasselt groeit

"De kantorenmarkt in Hasselt is booming business en
sterkste klimmer in Vlaanderen". Dit stond op 25
januari te lezen in het magazine Trends! De economie
trekt aan, bedrijven en instellingen investeren en
zoeken ruimte. Het stadsbestuur ondersteunt de
bedrijvigheid door een visieplan waar bedrijven en
kantoren zich in Hasselt kunnen vestigen zoals Corda,
de Ring en de nieuwe bedrijvensites zoals Pietelbeek.
Maar ook door een snelle vergunningsprocedure.
Gevolg: de kantorenmarkt bloeit in Hasselt. "Kijk maar naar allerlei
kantoorontwikkelingen rond de Grote Ring de laatste 5 jaar: de Concentrasite, de
Veiligheidssite Campus H, Proximus, het Business Park Alverberg... De tertiaire sector in
Hasselt is goed voor 46% van de werkgelegenheid. Dit is een zeer hoog cijfer," stelt
schepen van Economie Tom Vandeput.
lees hier het artikel

Nieuwe theaterzaal in Hasselt
Hasselt heeft er een nieuwe theaterzaal bij.
Het gezelschap 'Het Nieuwstedelijk' heeft aan de
Maastrichterstraat een oude turnzaal en auditorium
omgebouwd tot een theaterzaal met 150 zitjes.
"Dit is een opsteker voor het culturele aanbod in onze
stad. En ongetwijfeld ook een bijkomende troef voor
Hasselt als belevingsstad".
lees hier het krantenartikel

Sloopwerken doorsteek Raamstraat - Zuivelmarkt gestart

De Raamstraat ligt in het hart van het winkelcentrum
en was alsnog een achtergelegen steegje. Daar komt
nu verandering in. De straat zal een volledige
transformatie ondergaan. Een aantal gebouwen zoals
de leegstaande discotheek Slices worden momenteel
gesloopt.
"Als stad stonden wij er op dat in het nieuwe
project een doorsteek zou gemaakt worden naar de
Zuivelmarkt. Op die manier zal de Raamstraat kunnen
heropleven. Na deze private werken wordt de straat
door de stad heraangelegd in dezelfde stijl als de
vernieuwde Boter- en Zuivelmarkt", besluit schepen
van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel
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