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Nieuw zwembad opent op 22 juli
Het nieuwe zwemcomplex Kapermolen past binnen de
stadsontwikkeling van de 11e Linie site: een multifunctionele campus voor studenten, hoger onderwijs en
sport- en recreatiefuncties.
"Het nieuwe stedelijke zwembad nadert zijn voltooiing:
twee zwembaden, een golfslagbad, een wildwaterbaan,
een olympisch buitenzwembad, een kinderbad
en horeca: kortom veel faciliteiten die zorgen voor een
echte beleving. Ook de prijzen worden democratisch gehouden. Het oude zwembad sluit
op 29 mei.
Kort daarop starten de afbraakwerken om ruimte te maken voor de bouw van 2
bijkomende studententorens, naast de reeds in aanbouw zijnde studentenhuisvesting",
zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput. Op zondag 22 mei kan iedereen
dit project bezoeken tijdens Open Wervendag.
lees hier het krantenartikel
bekijk hier het videofragment

Hasselt start VZW Centrummanagement

Schepen van Economie Tom Vandeput: "het stadsbestuur
richt een VZW op waardoor de handel en horeca van het
stadscentrum professionele ondersteuning zal krijgen.
Diverse partners zoals Unizo, HCH, Comeos, Horeca
Limburg, City Depot, Modemuseum, NV Kanaalkom en
Mice zullen toetreden tot deze VZW.
Na de oprichting volgt een strategisch plan, de
aanstelling van een centrummanager, een
communicatie- en evenementenkantoor.
Doel is de winkelleegstand aanpakken, pro-actief de retailmarkt benaderen, en het
handels- en horecagegeven versterken. Op deze manier zullen we onze handelspositie van
4e stad in Vlaanderen versterken, welke een must is op economisch en toeristisch vlak.
Voor dit plan is jaarlijks 750.000 euro uitgetrokken; waarvan stad, nv kanaalkom en de
handelaars elk 1/3 bekostigen.
lees hier het krantenartikel
lees hier het persbericht

Wroeter wint 'Prijs Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen'
Maatschappelijk verantwoorde ondernemingen (MVO's)
streven naar een perfecte balans tussen winst, respect
voor het milieu en aandacht voor de medewerkers. En
dat loont: consumenten zien en waarderen dat en de
medewerkers zijn trots op de bijdrage van hun
onderneming.
De 'Interlokale vereniging werkgelegenheid MiddenLimburg' verkoos voor het eerst de MVO van het jaar. De Wroeter, het dag- en
arbeidscentrum mocht een cheque van 2.000 euro in ontvangst nemen.
lees hier het krantenartikel

Hasselt plant meiboom
Op de vooravond van 1 mei verwelkomt Hasselt
traditiegetrouw de lente met de planting van de
meiboom op de Grote Markt.
Na het officiële gedeelte trakteerden de slagers van de
binnenstad met zelfgemaakte jeneverpaté, de Confrerie
van de Hasseltse jenever met een borrel en de Orde van
de Hasselte speculaas met speculaas.

Nieuwe huurovereenkomst tussen stad en golfclub
Sinds 1988 kunnen golfers terecht op de
stedelijke terreinen van de Flanders Nippon Golfclub in
Hasselt-Godsheide. Deze club is uitgegroeid tot een
bloeiende vereniging met 800 leden.
Onlangs sloot de stad met de club een nieuwe
huurovereenkomst af met wederzijdse rechten en
plichten. Een win-win voor beide partijen. Op deze manier heeft de club zekerheid voor de
toekomst, langs de andere kant blijven de gronden stadseigendom en kan iedereen vrij
gebruik maken van de vele wandel- en fietspaden doorheen het park.
lees hier het krantenartikel

Dak Galerij De Ware Vrienden verdwijnt
Galerij De Ware Vrienden ligt in hartje Hasselt tussen de
Grote Markt, de TT-wijk en de Koning Albertstraat. Bij
de opening 30 jaar geleden was het een absolute
blikvanger. Nu zijn echter de inzichten rond winkelen en
beleving grondig geëvolueerd en dringt daarom een
grondige renovatie zich op.
"Wij zijn blij dat de mede-eigenaars zelf met een
voorstel afkomen dat aansluit met onze visie als
stadsbestuur en aansluit op de aanbouw van ons nieuwe
stadskantoor", aldus schepen van Economie en
Ruimtelijke ordening Tom Vandeput.
Lees hier het krantenartikel

Bouwplannen in Godsheide gefaseerd in uitvoering
In 2014 creëerde de Vlaamse Regering heel wat
bijkomende bouwgronden in het
afbakeningsplan Hasselt-Genk.
Voor Hasselt liggen deze nieuwe bouwgronden in
Godsheide, Kuringen en Kiewit. "Om te vermijden dat
snel alle kavels volgebouwd zouden worden, hebben wij
als stadsbestuur gekozen voor een omzichtige aanpak in
verschillende fases, met aandacht
voor flankerende ingrepen zoals riolering, wegen, parking, groen,
crèches en sportinfrastructuur", aldus schepen Tom Vandeput.

Lees hier het krantenartikel

Kunstencentrum Z33 krijgt nieuwbouw
De plannen voor de nieuwbouw van het provinciale
kunstencentrum Z33 in het centrum van Hasselt zijn
klaar. De bouwvergunning werd bekomen, het is nu
wachten op de toewijzing van de werken door het
Provinciebestuur.
"Het nieuwe gebouw komt op een belangrijke plek
in onze binnenstad. Het is dan ook belangrijk dat de
opstart van de nieuwbouw snel kan gebeuren", zegt
schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Hasselt stelt haar stadsprojecten open tijdens Open
Wervendag
Op zondag 22 mei kan iedereen de belangrijkste
stadsontwikkelingsprojecten in Hasselt bezoeken tussen
10-17uur. Verschillende projecten zijn in aanbouw,
waaronder het stadskantoor, zwembad, kanaalkom, etc..
Het hoe en waarom krijgt u te horen tijdens een
rondleiding.
Via onderstaande folder kan u de route bekijken.
Bekijk de folder

Nieuwe voorzitter GECORO Hasselt
Tijdens de gemeenteraadszitting van april werd ir. Valère
Cornelis aangesteld als nieuwe voorzitter van de Hasseltse
Gecoro, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening. Hij volgt daarmee ir. Jean Vandeputte op, die na een
lange en verdienstelijke termijn de fakkel doorgeeft.
Valère Cornelis was inspecteur-generaal van de directie
Infrastructuur, Ruimtelijke ordening, Milieu en Natuur van de
provincie Limburg. Momenteel is hij ook actief binnen
de Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening Limburg.
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