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Woonuitbreiding Godsheide kan van start, met goedkeuring van
de buurtbewoners
De plannen voor twee nieuweverkavelingen in
Godsheide krijgen stilaan vaste vorm.
Om heel de uitvoering ervan dragelijk te maken voor
de huidige inwoners en ook om het landelijke karakter
van Godsheide zo veel mogelijk te behouden, hebben
de 3 betrokken partijen duidelijke afspraken gemaakt:
het stadsbestuur, de promotoren en de inwoners van Godsheide.
"Deze afspraken zijn verankerd in 14 engagementen, die door het schepencollege
werden goedgekeurd. Daardoor zullen ze steeds als referentiepunten worden gebruikt,
wanneer de plannen in uitvoering gaan." aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Tom
Vandeput.
Lees hier het krantenartikel
lees hier de brochure '(samen) werken aan Godsheide'

Minder hinderplan voor werven in het centrum
De komende weken en maanden zijn er in de
binnenstad niet alleen aan aantal werken aan de gang
(Zuivelmarkt, Stadskantoor, ...), maar komen er ook
enkele nieuwe grote werven bij.
Denk maar aan de heraanleg van de Grote Markt en
omliggende straten, de werken aan het VTI op het
Groenplein, de bouwwerken in en rond de
Herkenrodekazerne en de bouw van residentie Books op het Dusartplein.
Een minder hinderplan zal ervoor zorgen dat niet alleen de werken zo weinig mogelijk
hinder veroorzaken, maar ook dat de communicatie over wat er allemaal gebeurt,
duidelijk en tijdig gebeurt.
lees hier het krantenartikel

Nieuwe Jessa Ziekenhuis op Salvatorsite
Hasselt is toe aan een nieuw ziekenhuis: daarover is
iedereen het eens. Alleen het aanwijzen van de meest
geschikte locatie nam meer tijd in beslag.
Verschillende mogelijke locaties werden de voorbije
jaren op ruimtelijk vlak grondig onderzocht.
Uiteindelijk werden in een laatste studie 2 overgebleven plaatsen tegen het licht
gehouden.
Daaruit bleek dat de Salvatorsite de meeste troeven heeft. "Daarmee volgt het
studiebureau de visie die wij als stadsbestuur verankerde in de vastlegging van het
Gewestelijk structuurplan in 2014. Een goede zaak voor Hasselt, zowel op ruimtelijk als
economisch vlak, besluit schepen van Economie en Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Melzi Forum uit Maastricht bezoekt Hasselt
Dat Hasselt zich omvormt tot een innovatieve,
bruisende centrumstad is ook in het buitenland niet
ongemerkt gebleven. Zo brachten leden van het
Nederlandse Melzi Forum onlangs een studiebezoek
aan onze stad.
"Wij hadden gehoord dat er in uw mooie stad een
aantal aansprekende projecten in volle ontwikkeling
zijn", aldus secretaris Wim Jonker.
Schepen Tom Vandeput gaf een overzicht van de huidige en toekomstige
stadsontwikkelingsprojecten. De lijst was volgens de bezoekers indrukwekkend.

Vernieuwde Zuivelmarkt begin april klaar
Binnenkort zit de bruisende Zuivelmarkt in een nieuw
kleedje.
"In een eerste fase werden de nutsleidingen en de
bestrating reeds aangepakt. Nu loopt de tweede fase
waarbij de huizen en handelszaken effectief worden
aangesloten, al blijven ze steeds toegankelijk" aldus
schepen van Economie en Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput.
De terrassen zijn opgeruimd en maken plaats voor nieuwe opstellingen.
De Zuivelmarkt wordt tijdens de werken wel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer,
maar fietsers en voetgangers kunnen steeds door.
lees hier het krantenartikel

Meiboomplanting nieuw stadhuis

De werken aan het nieuwe stadhuis zitten op schema.
Dat bleek tijdens de meiboomplanting op 24 februari,
waarbij pers en genodigden voor het eerst een blik
kregen op de 7 verdiepingen, de ondergrondse parking
en de indeling van het gebouw.
Het wordt een plek, waar de inwoners met hun
vragen terecht kunnen bij de diensten van zowel de
stad als het OCMW.
"Daarnaast voorzien wij ook doorsteken met de Koning Albertstraat en Galerie Albert. Op
die manier worden belangrijke looplijnen gecreëerd in dit druk bezochte deel van de
binnenstad", aldus schepen Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Q- Run prikkelt de zintuigen
Voor het eerst organiseerde radiozender Q-Music een
stratenloop door Hasselt.
"Ondanks het slechte weer liepen 3.000 deelnemers via
een mooi uitgelicht parcours van de Grenslandhallen
via Kapermolenpark naar het centrum en terug. Als
afsluiting vond een heuse Q-Partij plaats in de Ethias
Arena", besluit Grenslandhallenvoorzitter Tom
Vandeput.

Natuurpark Tommelen breidt uit
In het natuurpark Tommelen in Runkst, zal 3 hectare
groene zone extra in beheer worden gelaten van
Natuurpunt vzw.
In tussentijd maakt het stadsbestuur een nieuw
stedelijk RUP om deze zone op vlak van kmo - wonen natuur verder te structureren voor de toekomst.

lees hier het krantenartikel

Opening seniorencampus in Banneuxwijk
Zopas werd het nieuw woonzorgcentrum 'Hogevijf'
officieel in gebruik genomen. Op de twee nieuwe
campussen, in het stadspark en in de Banneuxwijk,
namen de bewoners hun intrek.
Niet alleen de infrastructuur is uiterst modern en aangepast aan de noden van de
bewoners. Ook aan het comfort is gedacht (ruime kamers, lift, koelkast, televisie, ...).
Zelfs de maaltijden kunnen in overleg met een diëtiste samengesteld worden.
Kortom, een betaalbare en kwaliteitsvolle stek voor de Hasseltse senioren!
lees hier het krantenartikel

Succesvol horecabeleid
Afgelopen 4 jaar kende ons centrum een metamorfose
op vlak van nieuwe horeca en winkels.
Naast de bestaande kwaliteitsvolle horeca, gingen vele
nieuwe top-adresjes open: Buon Eatalia, Nano,
Entourage, Starbucks, Nespresso, Bardot, Ellis
Gourmet, Foodmaker, El Portal, Ogst, Moretti, 6 Zinnen, Dito, Suzette, etc....
Omdat deze ondernemers geloven in de kracht en aantrekking van onze stad. Deze
positieve evolutie is ook kwaliteitskrant de Tijd niet ontgaan. Je kan het magazine
lezen als bijlage.
lees hier het krantenartikel

Verlaging belastingen voor milieuvriendelijke taxi's
In het nieuwe taxireglement, dat aan de gemeenteraad
werd voorgelegd, wordt naast een bestuurderspas,
tariefwijzigingen en kortingen (zie vorige nieuwsbrief)
ook een ecologisch bonussyteem voor
milieuvriendelijke taxi's opgenomen. Dit voordeel kan oplopen tot 225€ per jaar.
Taxi's die voldoen aan een minimale ecoscore van 70 kunnen op deze vermindering van
belastingen rekenen. Positief voor het milieu, minder uitstoot van fijn stof, goed voor de
luchtkwaliteit en de gezondheid van de Hasselaren.
lees hier het persbericht
lees hier het krantenartikel

TOM VANDEPUT
Eerste schepen
Schepen van Economie, Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid, Landbouw, Grenslandhallensite
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