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UH en studentenkoten krijgen stek in Herkenrodekazerne
De UH zal zich vestigen in de leegstaande
Herkenrodekazerne.
Tom: "Naast de universiteit zullen er ook enkele
doorsteken komen naar de Meldertstraat en het
Dusartplein, alsook naar de Persoonsstraat. In de
binnenzone van de kazerne bouwen we via PPS
studentenkamers en startersappartementen. Op deze
manier zal deze site leven brengen in ons
stadscentrum."
lees meer

Top-designer Paul Smith in Modemuseum
De Britse designer Paul Smith opende recent zijn eigen
tentoonstelling in het Modemuseum in Hasselt. Zo stelt
hij er allerlei voorwerpen tentoon, waaronder kleding en
diverse accessoires...
Tom: "deze tentoonstelling is een echte meerwaarde
voor Hasselt en onderstreept het imago van Hasselt als
modestad. Deze samenhangende marketing geeft ook
een duwtje in de rug voor de vele handelaars in het centrum".
lees meer

1.300 extra jobs in Hasseltse handel
Tom: "Verschillende handelsprojecten kondigen zich aan
en versterken het beeld van Hasselt als dynamische
handelsstad: INNO, IKEA, PRIMARK, NESPRESSO,
STARBUCKS en DECATHLON. Bovendien zorgen deze
nieuwkomers voor heel wat werkgelegenheid. Zij zijn
een mooie aanvulling op alle bestaande handels- en
horecazaken."
lees meer

Primark
Primark opent op 28 mei de deuren. Intussen gaat deze
Ierse winkelketen samen met de VDAB op zoek naar 350
directe medewerkers.
lees meer

Nieuw zwembad van Hasselt
De werken aan het nieuwe zwembad zitten op schema.
Enkele sfeerfoto's van de bouwwerken na 3 maanden.
lees meer

Start laatste werken Kuringersteenweg
De werken aan de Kuringersteenweg naderen stilaan hun
voltooiing. Tegen eind mei 2015 zou deze belangrijke
invalsweg naar Hasselt volledig klaar moeten zijn.
lees meer

VTM Pop-Uprestaurant in 2015 opnieuw in Hasselt
Het bekende VTM-programma 'Mijn Pop-Uprestaurant'
begint aan zijn 2de seizoen. Ook nu zal Hasselt gaststad

zijn, samen met Anwerpen, Brussel, Aalst en Oostende.
Een goede zaak voor de Hasseltse 'handel & wandel'.
lees meer

Aanleg viaduct in Kiewit
Er komt een nieuw viaduct aan de Kempische Steenweg
in Kiewit. De plannen daarvoor zijn momenteel te
raadplegen. Op deze manier hopen we het verkeer vlot
te houden in deze regio.
lees meer

Schepenencollege geprint in 3D
Afgelopen week maakte het Hasselts bedrijf 3D Gallery
een individuele scan van het voltallige
schepencollege. Via deze 3D printing ontvangt iedereen
een bronzen 'poppetje'. Bedoeling is vooral deze 3Dtechniek en het jonge ondernemerschap te promoten.
lees meer

Leegstand winkelpanden daalt fors
De structurele leegstand van Hasselse winkelpanden
daalde afgelopen jaar met 10 %. De verwachting dat er in
de komende 2 jaar steeds meer panden zullen worden
ingevuld is groot.
lees meer
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