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Opening Hasselt Kermis
De start van de septemberfoor in Hasselt was
veelbelovend: liefst 100.000 mensen bezochten tijdens
het eerste kermisweekend de 175 attracties en
eetkramen.

Oud gasthuis wordt hotel
Het oud gasthuis aan de Groene Boulevard had doorheen
de geschiedenis diverse functies: van ziekenhuist, over
jenevermuseum, tot private kantoren. In de jaren '90
werd het pand verkocht en kwam het in privéhanden.
De huidige eigenaars, Group GL, dienden recent een
bouwaanvraag in om er langs binnen een "luxeboetiekhotel" van te maken. Het hotel zal 68 kamers
tellen, 200m² aan vergaderruimte en een fitness- en welnessruimte voor de hotelgasten.
Group GL heeft ervaring in de hotelsector, als uitbater van het Radissonhotel aan de TT. De
opening is voorzien begin 2018.
lees hier het krantenartikel

Ijssculpturenfestival komt naar Hasselt
Het ijssculpturenfestival van Brugge verhuist deze winter
naar Hasselt en zal zich vestigen aan Winterland. Een
extra top-evenement deze winter tijdens 'Hasselt in het
wit'! Leuk voor bezoekers en een stimulans voor onze
handel en horeca.
www.hasseltinhetwit.be
bekijk hier het videofragment

Jobdate doorbreekt klassieke sollicitatie
Op maandag 24 oktober vindt 'jobdate' plaats. Het woord
jobdate zegt het zelf, werkgevers die zichzelf presenteren
en werknemers die zichzelf als potentiële werknemer
aanbieden, binnen een bepaalde tijd.
Als stadsbestuur hechten we veel belang aan een
kruisbestuiving tussen werkzoekenden en werkgevers.
Vandaar dat er besloten werd samen met enkele partners
zoals de stad Genk, LSU, LRM en anderen om de handen in
elkaar te slaan voor de organisatie van deze jobbeurs.
Schrijf je in via: http://www.thejobdate.be/
lees hier het krantenartikel

Nieuw aanspreekpunt stadsdienst Detailhandel
"Als stadsbestuur willen we onze dienstverlening nog
verbeteren voor de ondernemers in ons stadscentrum.
Het versterken van onze horeca en detailhandel is daarbij
ons uitgangspunt," zegt schepen van economie Tom
Vandeput
Daarom ook wordt het team binnen de Dienst Economie
van de Stad Hasselt versterkt met een nieuwe kracht:
Sarah Verlackt. Zij zal als verantwoordelijke van de cel detailhandel
het eerste aanspreekpunt zijn. Verder zal ze
de dienstverlening voor de Hasseltse handel & horeca ondersteunen
door het opbouwen en onderhouden van

een vraaggerichte, probleemoplossende en interactieve
relatie met de ondernemers.

“Hasselt scoort 9/10 bij tevredenheidsenquete ondernemers”
"Hasselt scoort goed bij een recente bevraging.
Hasselt beschikt over een aparte en uitgebreide
'stadsdienst Economie' waar afgelopen jaren
geïnvesteerd werd in hoogopgeleide profielen, die als
aanspreekpunt ter beschikking staan van de Hasseltse
ondernemers.
Via onze website www.ondernemeninhasselt.be heeft
Hasselt ook een specifieke website waar ondernemers
heel wat praktische informatie kunnen
vinden. Verder zijn er
verschillende samenwerkingsverbanden tussen
stadsbestuur en ondernemers, zoals de
Ondernemersgroep Hasselt (voor kmo en industrie) en is
er de HCH (voor detailhandel en horeca)" aldus Economieschepen Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Aantal bezoekers Ethias Arena stijgt fors
Onlangs maakte de Sportpaleis Group bekend dat het aantal
bezoekers in haar Hasseltse zalen op de
Grenslandhallensite spectaculair toenamen in de periode
juli 2015 tot eind juni 2016. Voor Ethias Theater steeg dat
aantal met 22 %, in de Ehtias Arena zelfs met 47 %.
"Onze evenementensite Grenslandhallen scoort
dus steeds beter en trekt meer en meer bezoekers aan",
zegt een tevreden Grenslandhallenvoorzitter Tom Vandeput
lees hier het krantenartikel

'& Other Stories' komt naar Hoogstraat
"De Seven Weeën" is een oud, niet geklasseerd pand in de
Hoogstraat. Als stadsbestuur verleende we een tijdje
geleden een bouwvergunning voor een totale renovatie.
Alles werd afgebroken, waarna het pand indentiek zal
heropgebouwd worden, met een nieuwe binnenindeling
en een nieuwe modezaak als huurder", aldus schepen
Tom Vandeput.
Zo zal halfweg 2017 de bekende modeketen '& Other Stories' er een filiaal openen. Dit
langs de nieuwe Nespresso, die vorig jaar haar intrek nam in een oud pand, na een
gelijkaardige renovatie.
lees hier het krantenartikel

Nieuwe verlichting voor voetbalclub Hades
Voetbalclub Hades speelt dit seizoen in de tweede
amateurliga; dat is opnieuw een sportieve divisie hoger.
Daarom werden een aantal aanpassingswerken
uitgevoerd aan de elektriciteitsinstallatie en de
verlichting. De totale kostprijs bedraagt 130.000 euro,
voor de helft mee gefinancierd door de stad.
lees hier het artikel

Record aantal bezoekers voor nieuwe zwembad

Leegstaande discotheek Atmoz maakt plaats voor parking

Drie jaar geleden sloot discotheek de Ritz en Atmoz aan
de kanaalkom haar deuren. Nu wordt de discotheek
afgebroken om plaats te maken voor een gratis parking.
"Wij hebben een gebruiksovereenkomst gesloten met de
eigenaar van deze gronden, om vanaf oktober tot 2019
een gratis parking voor 200 wagens in te richten. Ook de
gronden rond de oude Mouttoren langs het Volkstehuis
behoren tot dit akkoord", aldus schepen van Grondbeleid
Tom Vandeput.
Na 2019, als de ondergrondse parking kanaalkom open is, zijn er plannen voor een nieuwe
woonontwikkeling op deze site die past binnen de herontwikkeling van de verloederde
kanaalkom tot woonwijk Blauwe Boulevard.
lees hier het krantenartikel

Prins Laurent in Hasselt voor Te Deum
Tijdens de nationale feestdag van 21 juli woonde prins
Laurent het Te Deum bij in de Sint-Quintinuskathedraal
in Hasselt. Daarna was de prins aanwezig op het stadhuis
en sprak hij de genodigden toe.

TOM VANDEPUT (CD&V)
Schepen van Economie, Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid en Landbouw Voorzitter
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