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Kunstproject watertoren Corda Campus
Mogelijk is over enkele jaren Hasselt een nieuwe
landmark rijker.
Op de Corda Campus wil Koen Vanmechelen op de oude
watertoren een bijzonder ei installeren. Niet enkel een
kunstobject, maar ook een functionele ruimte, waar
vergaderd wordt en bezoekers kunnen genieten van een
adembenemend vergezicht.
"Een bijzonder idee, dat technisch haalbaar is en dat
Hasselt verder op de kaart zal zetten als innovatieve
stad", aldus schepen van Economie Tom Vandeput.
lees meer

Uitbreiding Corda Incubator
6 maanden na de opening van Corda INCubator, is die
reeds toe aan uitbreiding. De bestaande ruimte
voor jonge, innovatieve technologiebedrijven is immers
bijna volledig bezet. Van een succes gesproken!

Daarom wordt het complex nu uigebreid met 650m² aan
extra kantoorruimte.
lees meer

Aantrekkelijkheid Hasseltse winkelpanden
"Hasselt ligt goed in de markt als shoppingstad. Vooral
door de vele speciaalzaken en zelfstandige
winkeliers. Maar ook heel wat ketens komen
naar Hasselt en vestigen zich in het centrum of aan de
invalswegen, zoals Inno - Primark - Cos - Nespresso Starbucks - Decathlon en Ikea", zegt schepen van
economie Tom Vandeput. Belangrijk neveneffect: op die
manier worden oude stadsdelen nieuw leven ingeblazen.
De keerzijde is dat de huurprijzen soms stijgen, owv
onze populariteit als handelsstad. Maar daarop komt doorgaans een correctie door de
markt. Het invullen van leegstaande panden met nieuwe retailers blijft een
beleidsprioriteit.
lees meer

Samenwerking tussen stad en ondernemers
Onlangs vond het jaarlijks overleg plaats tussen de
Ondernemingsgroep Hasselt (OGH) en het stadsbestuur.
OGH is een vereniging die optreedt als
belangenbehartiger voor de Hasseltse bedrijven.
Dit jaar kwam de visie van het beleid op de ontwikkeling
van Hasselt als economisch sterke stad aan bod. Ook de
kwaliteit van de bedrijventerreinen.
Tot slot was er nog aandacht voor de communicatie met
en naar ondernemend Hasselt en de profilering van Hasselt als ondernemende stad. Via
een nieuwsbrief voor ondernemers werd deze maand al een oplossing geboden.

Woonontwikkeling in Godsheide
De komende jaren worden een aantal nieuwe woonzones
in Hasselt aangesneden. Godsheide bijt daarbij de spits
af. "Leefkwaliteit staat centraal in de nieuwe

woongebieden", aldus schepen van ruimtelijke ordening
Tom Vandeput. Ook een gefaseerde aanpak moet ervoor
zorgen dat de ontwikkeling niet te snel gebeurt. Het
aanbod moet immers de vraag volgen en niet
omgekeerd. Via deze nieuwe woonontwikkelingen, krijgen jonge gezinnen de kans om een
eigen woning te verwerven.
lees meer

Opening Ikea in Hasselt
Na 2 jaar voorbereiding en 9 maanden bouwen ging
begin deze maand Ikea Hasselt open. De eerste dagen
was het een ware overrompeling, met 20.000 bezoekers
op dag 1. Ondertussen normaliseerde de situatie en
heerst er een gezellig drukte. Ook werden bijkomende
maatregelen genomen inzake verkeersafwikkelingen.
Het nieuwe woonwarenhuis van 15.000m verbreedt het winkelaanbod in Limburg en
Hasselt en biedt een meerwaarde voor handel, toerisme en tewerkstelling.
 www.stadmeteenplan.be/bedrijventerreinen

Eerste steenlegging nieuw stadhuis
Het startschot van de werken voor het nieuwe stadhuis
werd officieel gegeven.
Om de voorbijgangers een idee te geven hoe het nieuwe
stadhuis er zal uitzien, werd de bouwput aangekleed
met werfdoeken. Hierop staan beelden van het
toekomstige stadhuis, dat vanaf 2018 in gebruik zal
genomen worden.
"Naast de Blauwe Boulevard, het nieuwe zwembad en de vernieuwing van de
stationomgeving, vormt het nieuwe stadhuis één van onze grote
stadsontwikkelingsprojecten", aldus Tom.
lees meer

Inventaris panden stationsbuurt
De inplanting van het nieuwe gerechtsgebouw
betekende voor de stationsbuurt destijds de start van de
renovatie van deze buurt.
Plannen voor een facelift van het stationsgebouw krijgen
stilaan vorm, maar voor de uitvoering ervan is het
wachten op de NMBS.
En tot slot is heeft het stadsbestuur zelf de opdracht
gegeven om een inventaris van alle panden in de omgeving op te stellen, als aanvulling op
het bestaande masterplan. Op die manier krijgen investeerders een beter zicht op
mogelijke ontwikkelingen.
lees meer

Nieuwbouw voor Proximus in Hasselt
Proximus vond een nieuwe locatie in Hasselt, langs de
Singel. Onlangs werd er de 1ste steen gelegd.
Het oude "Belgacom-gebouw" in de Paardsdemerstraat
zal een nieuwe bestemming krijgen, waaronder
woongelegenheden.
Tom Vandeput: "Met de nieuwe locatie aan de Singel
verankeren we meer dan 350 jobs in onze stad. Tijdens
de bouwwerken komen daar nog vele jobs bij,
uitgevoerd door Hasseltse bedrijven."  
lees meer

Lancering digitale klantenkaart
De stad Hasselt en Citylife slaan de handen in elkaar
om de overgang te maken naar het digitale
winkeltijdperk!
Beide partners bouwen een digitaal platform uit en
lanceren de digitale klantenkaart. Een win - win voor de
handelaar, de horeca en de shopper, die niet langer een
hele rits aparte klantenkaarten mee moet sleuren.
Ook de 'Hasseltbon' willen we in dit systeen integreren.
lees meer
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