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Decathlon opent in 2016
Op 6 juli werd de eerste steen voor de nieuwe Decathlon
gelegd. De sportwinkel komt op de site van Carrefour
aan de Kuringersteenweg en opent in het voorjaar van
2016 de deuren.
De winkel zal 4.000 vierkante meter groot zijn, met
gerief voor 65 verschillende sporttakken.
" We zijn bijzonder blij met de 65 voltijdse en 20 deeltijdse jobs die erbij komen in
Decathlon", zegt schepen Vandeput.
lees meer
bekijk het video-fragment

Opening Primark
Hasselt is de 4e handelsstad in Vlaanderen. Grote troef
is dat de stad aan de shoppers een goede mix biedt van
boetieks en internationale retailers. "Met de komst van
Ikea, Inno, Primark, Decathlon & Nespresso geven wij
extra impulsen," aldus schepen Tom Vandeput.
Daarnaast is Primark goed voor 200 extra jobs.
Bovendien zorgt de nieuwe vestiging voor de

heropleving van de Demerstraat en omgeving.
lees meer

ASPARAGUUS zal openen aan Versuz
Asparaguus komt naar de Grenslandhallensite in
Hasselt! Hiermee wordt het afwisselend zomeraanbod
verder uitgebreid, want er is al de discotheek Versuz,
de beachclub Ipanema en het restaurant Crudo.
De Grenslandhallensite groeit hiermee uit tot dé
evenementensite in Limburg deze zomer.  
Het nieuwe restaurant opent op 15 juli haar deuren.
lees meer

Primark-effect voor binnenstad
"Het handelsbeleid en het flexibel vergunningenbeleid in
Hasselt werpen stilaan vruchten af. Concreet
zijn verschillende knelpunten van leegstand in ons
centrum na 2 jaar bijna opgelost"! Zo zijn in de
Demerstraat diverse panden gerenoveerd en verhuurd
als nieuwe winkel. Ook Primark zorgt voor een extra
boost en omzet voor dit stadsdeel. Verder is de
leegstand rond de Inno aan Koning Albertstraat
ingevuld en is de omgeving aan de kathedraal vernieuwd. "Nu nog de winkelgalerij en de
Maastrichterstraat. Daarover binnenkort meer nieuws", zegt schepen Vandeput.
lees meer

Betaalbaar wonen in Kuringen
In de Hasseltse wijk Kuringen-Heide komen er
extra woningen.
"Deze woningen zullen in fases van maximaal 60
woningen per keer worden gebouwd", aldus schepen
Tom Vandeput. Het landelijke karakter van de wijk zal
worden behouden, hoogbouw is onbespreekbaar. Ook
zullen er flankerende maatregelen genomen worden op
vlak van mobiliteit, kinderopvang,
recreatiemogelijkheden, etc... Dat principe gaan we
bovendien ook toepassen voor de nieuwe
woonontwikkelingen in Godsheide. Op deze manier
trachten we als stad gecontroleerd te groeien, en jongeren de mogelijkheid te geven om

betaalbaar te bouwen.
lees meer

Open Wervendag Hasselt
Tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei
2015 stonden in Hasselt enkele spectaculaire werven
open voor het grote publiek: het stadskantoor, de
kunsthumaniora en woonwijk Blauwe Boulevard!
"Hasselt is een stad die wil groeien, met oog voor
kwaliteit", zegt Tom Vandeput. Het gaat daarbij niet om
de bakstenen, maar wel het verhogen van de
gebruikskwaliteit op vlak van wonen- werken en leven.
lees meer

De Wroeter
Arbeidscentrum de Wroeter heeft na een aantal
uitbreidingswerken de deuren opnieuw geopend. Het
stadsbestuur steunt dit project financieel. "Want ook
deze doelgroep willen we een kans geven op een job,"
aldus schepen van Sociale Economie Tom Vandeput.
lees meer

Voetbalplan opgestart voor jeugdclubs
Alle Hasseltse sportclubs verdienen ondersteuning en
een goed uitgeruste infrastructuur: clublokalen, sanitair
en terreinen. Dat geldt uiteraard ook voor de
voetbalclubs. "Daarom gaan we het veel besproken
'Voetbalplan' nu ook effectief uitvoeren", aldus schepen
van Grondbeleid Tom Vandeput. "Door verlaten, en soms
ook verloederde voetbalterreinen en clublokalen die
gelegen zijn in woonzone verkavelen en verkopen. Deze
opbrengsten zullen we vervolgens investeren in nieuwe voetbalinfrastructuur zoals nieuwe
grasvelden, lokalen en sanitair, waarbij alle jeugdclubs aanspraak op kunnen maken."
lees meer

Food Trucks tijdens koopdagen in juni
Eind juni vond het traditionele koopweekend plaats in
Hasselt. Voor de nodige animatie zorgden
straatzangers, een beiaardconcert én ... werd er een
heus Food Truckfestival opgezet. Verschillende
standhouders presenteerden er tijdens deze
tweedaagse allerlei heerlijke, authentieke gerechten uit binnen- en buitenland.
lees meer

Opleiding winkelmanagement PXL
Winkelmanagement is een knelpuntberoep met liefst
300 vacatures in de provincie. Gelukkig komt er
weldra een nieuwe opleiding winkelmanagement, die PXL
samen met PCVO Limburg uitwerkt. "Deze opleiding
komt met de komst van grote winkels als IKEA,
Decathlon, Primark, Inno, Nespresso, Labottega perfect
op tijd", zegt schepen Tom Vandeput.
bekijk hier het video-fragment

CityDepot gaat in zee met Bpost
Het Hasseltse bedrijf City Depot gaat in zee met Bpost.
City Depot staat in voor de distributie van goederen naar
de lokale handelaars in de stad. Na Hasselt wordt het
systeem nu uitgerold in Brussel, Antwerpen en
binnenkort Gent. Later volgt mogelijk een uitbreiding
over het hele land.
lees meer

TOM VANDEPUT (CD&V)
Schepen van Economie, Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid en Landbouw
Voorzitter Grenslandhallen - Ethias Arena
Klik hier als u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen | Powered by Empuls

