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26ste Jeneverfeesten in Hasselt
Tijdens het weekend van 17 & 18 oktober vierde
Hasselt zijn 26ste Jeneverfeesten. Naar goede gewoonte
gebeurde dit met talrijke jenever- en eetstanden in de
Hasseltse binnenstad. De bezoekers
konden genieten van culinaire hoogstandjes en
proeverijen en een gezellige sfeer.

Start van opwaardering Hasseltse stationsbuurt
Er komt een nieuw woonproject langs het
gerechtsgebouw, boven de parkeergarage. De werken
zullen in het voorjaar van 2016 starten en zijn
klaar tegen einde 2017. Er komen 45 flats en 1.700 m²
aan commerciële ruimte.
Op deze manier trachten we via ons vergunningsbeleid
de stationsbuurt structureel op te waarderen. De nieuwe
bewoning en kantoren zullen zorgen voor extra sociale
controle.
lees meer

Grote Markt krijgt een facelift
De nieuwe architectuurplannen voor de Grote Markt
krijgen stilaan vaste vorm. De terrassen worden
vervangen en de rijweg verdwijnt, zodat de markt één
groot plein wordt. Op deze manier zal onze huidige
Markt een "Grote(re)" markt worden. Ook de omliggende
straten zoals Kapelstraat, Maastrichterstraat en
Zuivelmarkt zitten mee in deze uniforme
plannen. Samen met collega Froidmont trachten we dit werk tegen 2018 succesvol uit te
voeren, in goed overleg met de handel en horeca van de markt.
lees meer

Totaalrenovatie van Fortiskantoor Havermarkt
Het gebouw BNP Paribas Fortis in de Ridder
Portmansstraat krijgt een totaalrenovatie. De bank blijft
actief in ons handelscentrum, wat goed is voor de
tewerkstelling en de omliggende handel en horeca.
Verder is de totaalrenovatie duurzaam; goed dus voor
de ecologische afdruk. Tot slot komen er appartementen
in de lege kantoren op de bovenste 3 verdiepingen,
goed voor de beleving van ons centrum. Het
stadsbestuur zal in 2016 en 17 de Havermarkt en Grote markt heraanlegen. Kortom,
een totaalrenovatie van ons stadscentrum.
lees meer

HAY en Kiko Milano komen naar Hasselt
Het Deense designmerk HAY opent in het vroegere 'café
Concordia' een Hasseltse vestiging. HAY staat voor hippe
en betaalbare designmeubels en tal van interieurspullen.
Ook het Italiaanse make-upmerk Kiko Milano zal zich
vestigen in ons stadscentrum. Onze winkelstad blijft erg
in trek voor investeerders.
lees meer

Herkenrodekazerne te koop

De Herkenrodekazerne aan de Maastrichterstraat wordt
op de markt gebracht. Het poortgebouw werd vorig
jaar reeds verkocht aan de universiteit, die er het
rectoraat en de opleiding handelswetenschappen zal
huisvesten. Het gebouw zal een mooie renovatie
ondergaan.
Vandaag worden ook alle andere leegstaande gebouwen
in het binnengebied verkocht. Zo zal deze historische
parel in het hart van onze stad een nieuwe bestemming krijgen. De vervallen loodsen
worden gesloopt, de historische gebouwen in de site worden gerenoveerd. We kiezen voor
betaalbare startersappartementen of studentenkamers langs onze universiteit. Zo blijft
ons centrum levendig. Verder gaat veel aandacht naar een nieuw park in het binnengebied,
dat via de vele nieuwe doorsteken bereikt kan worden.
lees meer

Werken aan Blauwe boulevard gestart
De ontwikkeling van onze verloederde kanaalkom naar
de nieuwe stadswijk Blauwe Boulevard krijgt steeds meer
vorm.
Tom:"Na succesvolle projecten Zuidzicht, de Kaai en
Stadshaven start binnenkort ook het grote project
Havenkwartier met 2000 ondergrondse parkings,
appartementen en een winkelproject. Als stadsbestuur
waken we over de kwaliteit en de link naar onze
geschiedenis: de gelatinetoren en de mouttoren blijven behouden en ondergaan een
restauratie. Ook cultuurbeleving en horeca zullen er een plaats krijgen, net zoals mooie
wijkparkjes. De oude Versuz-parking zal gratis open blijven tot na de kerstperiode, zodat
shoppers deze maximaal kunnen blijven gebruiken. Tegen dan komen er alternatieven. De
gekraakte panden Sanibri en de huisjes worden gesloopt. Samengevat: een mooie nieuwe
woonwijk ontpopt zich!"
lees meer

B-sure en Merit Capital in Zuidzicht
Onlangs openden B-sure en Merit Capital hun nieuwe
kantoren in Zuidzicht aan de Blauwe Boulevard. Bsure geeft financiëel advies. Merit Capital is een
onafhankelijke beursvennootschap.
lees meer

Hasselt in KNACK: "Een stad met een plan"
KNACK vergeleek recent alle centrumsteden in
Vlaanderen op vlak van wonen en werken. Ook Hasselt een stadmeteenplan.be - kwam hierbij ruimschoots aan
bod.
Schepen van Ruimtelijke ordening en Economie Tom
Vandeput: "Hasselt wil verder blijven evolueren tot
een dynamische stad waar ruimte is voor wonen, te
werken en gelijktijdig een plaats is om kwaliteitsvol te leven.
Hasselt is met bijna 50.000 jobs een belangrijke pool van tewerkstelling, vooral in de
dienstensector. Via een duidelijke visie op onze ruimtelijke ordening willen wij Hasselt ook
in de toekomst alle groeikansen geven."
lees meer

Stad Hasselt investeert in sociale economie
Tom: "als stadsbestuur investeren we de komende 3 jaar
voor 250.000 euro extra in het onderhoud van
ons openbaar domein door de inzet van sociale
werkkrachten. Sociale economie geeft mensen kansen
op de arbeidsmarkt en creëert een maatschappelijke
meerwaarde", aldus economieschepen Vandeput.
lees meer
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