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Tom Vandeput
Hasselt
Schepen in Hasselt

"Regisserende rol 
  in groeiverhaal"
“Hasselt heeft de voordelen, maar niet de 
nadelen van een grote stad. Dat maakt 
wonen zowel in het centrum als aan de 
Blauwe Boulevard aantrekkelijk. Via de 
Molenpoort maken we een doorsteek om 
beide delen met elkaar te verbinden. Als 
schepen heb ik een regisserende rol in dit 
groeiverhaal. Omdat daar behoorlijk wat 
tewerkstelling mee gemoeid is, wordt aan 
mijn mandaat een vorm van invloed 
toegedicht.” 
“Op mijn 32ste ben ik al vijf jaar schepen 
en zetel ik tien jaar in de gemeenteraad. Ik 
ben dankbaar voor de kansen die ik krijg. 
Ik zie mezelf zeker niet richting Brussel 
gaan. Ik vind een lokaal mandaat heel 
boeiend omdat je daarin sneller kan 
schakelen.” 
“Voor mijn leeftijd is het maar normaal dat 
ik een reflectiebord zoek. Dat vind ik bij 
mijn vader. (gedeputeerde Marc Vandeput, 
red.) Ik werk ook nauw samen met 
fractieleider Ivo Belet, die veel meer 
ervaring heeft dan ik.” (RuSm) 

Mijn... 

De Blauwe Boulevard (die zichtbaar wordt) 
zet Vandeput op stoomkoers richting top 
20: vorig jaar nieuw op 30, nu weer een 
klim omhoog. Zijn ‘reflectiebord’ (pa) zal 
het graag lezen, maar zijn burgemeester?

Zoon wordt 
machtiger dan pa

Ç30

auto: "BMW 3"
favoriet restaurant: "Ik noem geen namen, 
maar ik houd van de Italiaanse keuken."
droomvakantie: "Toscane en de Provence"
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Hilde Essers
Genk
gedelegeerd bestuurder H. Essers

"We hopen op 
die 400 jobs"

“Sommigen spreken me aan met 
mevrouw, ander zeggen gewoon Hilde. Mij 
gaat het niet om titels, wel om respect. Ik 
probeer met iedereen contact te hebben. In
een bedrijf met 4.400 werknemers is dat 
jammer genoeg haast onbegonnen werk.” 
“Wij zijn de grootste privéwerkgever van 
Limburg, maar ik zie dat niet als een vorm 
van macht of invloed. Ik voel vooral een 
grote verantwoordelijkheid ten opzichte 
van ons personeel, de klanten en de 
leveranciers. Tewerkstelling is nu eenmaal 
cruciaal in een mensenleven. Vorig jaar 
zijn we met 10 procent gegroeid. Daar zijn 
jobs aan gekoppeld. Daarom is het jammer 
dat we nog geen groen licht kregen voor 
de uitbreiding in Genk. We laten de 
procedure lopen en hopen nog steeds op 
die 400 jobs. Wat de taakverdeling betreft, 
is er bij ons geen  probleem. Gert Bervoets 
leidt het bedrijf, ik ben verantwoordelijk 
voor marketing en communicatie. Ik ben 
ook gedelegeerd bestuurder en lid van het 
directiecomité.” (RuSm) 

Mijn... 

Hilde Essers weet nog twee plaatsen te 
winnen en is daarmee de machtigste 
vrouwelijke ondernemer. Het hele gedoe 
rond de uitbreidingsplannen van H.Essers 
hebben haar status (nog) niet ondermijnd.

Machtigste 
vrouwelijke 
ondernemer

Ç24

auto: "Range Rover"
favoriet restaurant: "La Strada in 
Maasmechelen"
droomvakantie: "De Luberon, maar er zijn ook 
veel mooie steden in Europa."
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Luc De Schepper
Hasselt
Rector Universiteit Hasselt

"Geen arabistiek 
  of sinologie"
“Limburg heeft ten opzichte van de andere 
provincies een achterstand op het vlak van 
academische opleidingen. Dat is een nagel 
waarop we blijven kloppen. Universiteiten 
zijn niet alleen belangrijk voor het afle-
veren van afgestudeerden, maar ook voor 
innovatie. Hasselt behoort tot de top vijf 
van Vlaamse steden wat het aantal start-
ups betreft. Dat moeten we zo houden.” 
“Wij vragen geen geld voor een departe-
ment arabistiek, sinologie of japanologie. 
Wij willen wel een opleiding geneeskunde, 
bio-ingenieur en burgerlijk ingenieur om 
ons aanbod vollediger te maken. Op vraag 
van de SALK-experten is handelsweten-
schappen er al bijgekomen, maar voor de 
ontwikkeling van Limburg is dat niet 
voldoende.” 
“Ondanks de commotie over uitspraken 
van Rik Torfs blijft onze relatie met KU 
Leuven goed. De opleidingen industriële 
wetenschappen en rechten worden als een 
gezamenlijk programma aange-
boden.”(RuSm) 

Mijn... 

Al 3 jaar circuleert De Schepper stevig 
rond de top 20. Niet onlogisch als je de 
toekomst van - intussen - 6.000 studenten 
bepaalt. Maar voor die extra richtingen zal 
nog iets meer (andere) macht nodig zijn. 

De macht van 
6.000 studenten

È18

auto: "Citroën C4 - Lexus"
favoriet restaurant: "Ik noem geen namen. Ik 
houd van de klassieke keuken, liever geen Chinees."
droomvakantie: "Met de kinderen en 
kleinkinderen ontspannen in een villa in Frankrijk."

DE 100 50 Bart Claes - 49 Mathieu Verjans - 48 Noël Slangen - 47 Kim Clijsters - 46 Leon Peters - 45 Frank Bekkers - 44 Herbert Houben - 43 Jean 
Vranken - 42 Eric Portugaels - 41 Lode Ceyssens - 40 Hans Similon - 39 Erik Monard - 38 Marc Decat - 37 Louis Machiels - 36 Grete Remen - 35 
Igor Philtjens - 34 Marc Vandeput - 33 Ronald Hoebers - 32 Tony Heeren - 31 Thibaut Courtois 
De volledige lijst vindt u op hbvl.be 

ARMAND

Familiebedrijven
Alles heeft hij eraan gedaan, 
toch wil het niet lukken. Hij is 
deze maand genoemd bij de 
beste CEO’s ter wereld. Was 
eerder manager van het jaar. 
Meer kan een mens toch niet
doen? Het betreft hier Ronnie 
Leten uit Beringen, wiens vader
Fons nog soigneur is geweest
van het grote Beringen FC in de
jaren zestig. In zijn
studentenjaren zat hij op kot in
Hasselt. In die periode speelde 
Wilfried Van Moer, destijds de 
sterspeler van de club, vaak voor
taxichauffeur. Uber avant la
lettre. Wilfried won drie
Gouden Schoenen Ronnie leidt 
Atlas Copco, een Zweeds bedrijf
met liefst 45.000 werknemers
wereldwijd, groter dan Philips 
of Volvo. Twee winnaars samen
in één auto, waar kom je dat
tegenwoordig nog tegen? Hij 
heeft begin oktober in
Stockholm minister
Vandeurzen ontvangen, met een
Limburgs groep van onder-
nemers in zijn kielzog, hongerig
als een groep vluchtelingen naar
een betere wereld. Hij zette zijn
deuren gastvrij open. Resultaat?
Ronnie Leten zakt 9 plaatsen,
alstublieft. Dit affront moet
rechtgezet worden: volgend jaar
wint hij deze wedstrijd, zonder
discussie. Tijd om onze kiezers 
te vervangen door enkel 
verstandi-ge mensen die 
supporter zijn geweest van FC 
Beringen. 

Laten we het in alle rust en 
kalmte hebben over enkele 
familiebedrijven. Bij de familie 
Claes prijkt vader Willy boven
zijn dochter Hilde. Dat komt
door het onophoudelijk dirige-
ren en pianospelen, dat kind kan
daar nooit van winnen. Op een
podium met Weense wals en 
swing zit je comfortabeler dan in
een stadhuis met een rumoerige
oppositie. Bij de familie Vande-
put loopt het anders. Haasje 
over: zoon Tom lag vorig haar
tien lengtes achter op zijn vader,
ditmaal klopt hij de ouwe thuis 
mooi met 11 plaatsen, zo gaat 
dat in gezinnen waar geen piano
in de living staat. Hilde Essers, 
dit jaar mikpunt van veel spot en
onkunde, is gedelegeerd be-
stuurder van het familiebedrijf. 
‘Bestuurder’ moet je letterlijk
nemen, want ze rijden daar 
allemaal rond met een camion. 
En mag Essers ja/neen het bos 
kappen voor uitbreiding? Dat 
wordt hout vasthouden.


