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Grenslandhallen bespaart 3,2 miljoen euro
Grenslandhallenvoorzitter Tom Vandeput: "de
Grenslandhallensite is na 5jaar hard werken weer
financieel gezond! Alle doemscenario's van enkele jaren
geleden zijn van de baan. Wij konden succesvol saneren,
vervolgens privatiseren en recent ook de lening
herfinancieren. Door vaste inkomsten uit
overeenkomsten met stabiele partners als nv Plopsa, nv
Sportpaleis, nv Versuz is de toekomst verzekerd.
Einde juni besloot de raad van bestuur de oude lening aan 4% te herfinancieren aan
1%, waardoor we 3 miljoen euro besparen!
lees hier het krantenartikel

Herbestemming gemeentehuis Stevoort
Sinds vele jaren stond dit grotendeels leeg en waren de
kosten hoog. Na een participatietraject met de inwoners
van Stevoort kozen we als stadsbestuur ervoor om dit
gemeentehuis te verkopen, onder strikte voorwaarden.
Zo komt er nu een kindercreche, serviceflats en
appartementen in de plaats. Het mooie ontwerp is op
schaal van de dorpskern van Stevoort, waarbij het
gebouw te gast is in de omgeving. Op deze manier kunnen Stevoortenaren kwaliteitsvol

ouder worden in eigen buurt.
lees hier het krantenartikel

Nieuwe sportinfrastructuur voor voetbalclubs
Schepen van Ruimtelijke ordening Tom Vandeput: "het
voetbalplan, vastgelegd in 2014, krijgt stilaan uitvoering
op het terrein. Zo komen er nabij de Heksenbergsstraat
nieuwe lokalen voor drie sportclubs, die er gezamenlijk
gebruik van zullen maken: voetbalclub Hoger op Heide,
frisbeeclub Diabolic Heaven en rugbyclub RC Hasselt.
Ook voetbalclubs S.K. Herkenrode en Torpedo krijgen op termijn gelijkaardige nieuwe
faciliteiten. Op deze manier willen we onze Hasseltse voetbalclubs van nieuwe
infrastructuur voorzien".
lees hier het krantenartikel

Mode-Incubator verzamelt kennis en expertise
Hasselt modestad! Om die slogan kracht bij te zetten
komt er in Hasselt een mode-incubator voor accessoires.
Het initiatief gaat uit van de stad Hasselt en de
Limburgse investeringsmaatshappij LRM, die samen de
opstart evenwaardig financieren.
Het opzet is zowel Hasselt als modestad nog
meer te profileren alsook extra tewerkstellingskansen
bieden.
lees hier het krantenartikel

Starter & Technology Job Fair
Op dinsdag 6 september vindt op Corda Campus de
eerste Starter & Technology Job Fair plaats.
Tijdens deze avond voor werkzoekenden worden alle
openstaande vacatures uit de Limburgse incubatoren en
Corda Campus samen gebundeld.
Inschrijven kan via www.limburgstartup.be

'& Other stories' opent winkel in Hasselt
'& Other stories' opent in de lente van 2017 een winkel in
Hasselt. De modeketen die reeds vestigingen heeft in
Antwerpen, Gent en Brussel opent zijn 4de boetiek aan
de Grote Markt van Hasselt. '& Other stories' staat
bekend om kledij, accessoires en beautyproducten en
wordt wel eens het 'high fashion' zusje van H&M
genoemd. Het stadsbestuur was betrokken in de
vergunningsaanvraag. "Op handelsvlak is deze nieuwe
publiekstrekker opnieuw een meerwaarde voor onze schoppingstad", zegt
Economieschepen Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Leegstaande TT-toren krijgt herbestemming: hotel en
appartementen
Toren 2 van TTcenter zal een nieuwe bestemming krijgen
met een hotel en appartementen. "Hiervoor verleenden
we recent een bouwvergunning. Zo werken we de
leegstand weg in deze buurt. Dit sluit ook aan met onze
stadsvernieuwingsvisie in deze zone: een nieuw
stadskantoor, vernieuwing galerij Ware vrienden, de
doorsteek via Inno, en de heraanleg van de Grote Markt
maken hier deel van uit" zegt Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Braderie in de binnenstad

Van 27 tot 30 juni vond de jaarlijkse braderie in de
binnenstad plaats. Voor dit koopfeest werkte de stad
samen met de handelaarsvereniging HcH een nieuw
concept uit: 'Hasselt Binnenste Buiten'!
Naast allerlei koopacties waren er ook tal van
randactiteiten, zoals workshops, street acts,
dansgroepen, etc. Kortom, veel beleving in het centrum
van Hasselt.
lees hier het krantenartikel

Renovatie gebouwen Koningin Astridlaan
Binnenkort starten 2 renovatieprojecten aan de Kon.
Astridlaan in Hasselt. De historische panden zullen een
renovatie ondergaan, de kraakpanden zonder waarde
worden afgebroken en vervangen door een wijkparkje.
Op deze manier gaan we de verloedering van onze
stationsbuurt tegen.
lees hier het krantenartikel

BNP Paribas Fortis onthult gerenoveerde gevel
Renovatiewerken van de Fortisbank aan de Havermarkt
zitten op schema. Een mooi renovatieproject waarmee
het oude gebouw in zijn eer wordt hersteld, de bank haar
diensten in ons centrum behoudt en er meer beleving
komt door de appartementen die de lege verdiepingen
zullen invullen.
In 2018 vernieuwen we de Havermarkt, waardoor ook dit
stadsdeel in een nieuw jasje zit.
bekijk hier het video-fragment
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