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Hasselt lijkt een bouwwerf. 
Waar gaat het naartoe?

“Hasselt  is een bloeiende 
centrumstad, maar stilstaan is ach-
teruitgaan. Daarom hebben wij 
aan het begin van deze legislatuur 
een ambitieus beleidsplan uitge-
tekend. Blikvangers daarbij zijn 
o.a. de Blauwe Boulevard (70 mio
overheid en 600 mio privé), bedrij-
vensite Corda Campus, een nieuw
zwembad (24 mio) met de aanleg
van de studentencampus Elfde-
Linie, een nieuw stadskantoor (45
mio) en nieuwe kantoren voor
politie (17 mio) en brandweer (30
mio). We investeren ook in 2.000
parkeerplaatsen aan de Blauwe
Boulevard en een ondergrondse
parking aan het Cultuurcentrum
(13 mio), de aanleg van een nieuw
stadspark, het aansnijden van
nieuwe KMO- en woongebieden,
de aanleg van een nieuwe Grote
Markt. Het zijn enorme investe-
ringen die Hasselt voorbereiden
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te blijven groeien, daarom 
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CKS is actief in de brede sector 
van elektrische installaties.

• Algemene elektrische installaties
• Bordenbouw
• Automatisering en procestechniek
• Middenspanning en 

groene stroomkoppelingen.
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Tom Vandeput,  
schepen van Economie en 
Ruimtelijke ordening Hasselt

komen tot concrete toepassingen 
van allerlei slimme technologieën. 
Ik denk dan concreet aan een 
groepsaankoop voor oplaadpalen 
van elektrische auto’s, een digitale 
klantenkaart, een digitaal parkeer-
geleidingssysteem, enz.”

Moet Hasselt zich als han-
delscentrum niet nog meer 
richten op de Euregio?

“Dat doen we. Dit voorjaar hebben 
wij, samen met UNIZO, de vzw 
Centrummanagement opgericht 
om Hasselt nog beter te promoten 
als winkelstad. Een visieplan is in 
opmaak, een centrummanager 
wordt aangeworven en ook het 

budget is voorzien. Daarnaast heeft 
Hasselt zich, samen met het pro-
vinciebestuur, Genk en Lommel 
ingeschreven in het MICE-project 
(Meeting, Incentives, Conferences 
en Events) om zakentoeristen 
naar onze provincie en dus ook 
naar onze stad halen.”

Vooral centrumsteden vergrijzen 
snel. Hoe gaat Hasselt daarmee om?

“In ons beleidsplan gaat veel 
aandacht naar de vergrijzing, 
niet alleen naar de doelgroep 
van ouder wordende mensen, 
maar ook naar hun kinderen en 
kleinkinderen, die de zorg voor 
hun (groot-)ouders mee willen 
ondersteunen. Daarbij volgen 
wij een dubbel spoor: samen met 
de private sector zetten we in op 
een aantal nieuwe voorzieningen. 
Daarnaast investeren wij als over-
heid ook zelf in nieuwe projecten. 
Denk maar aan de ombouw van 
het oud gemeentehuis in Stevoort, 
waar nu plaats wordt gemaakt voor 
seniorenflats en een kinderop-
vang. Ik geloof sterk in het concept 
van inter-generatiewonen, waarbij 
oud en jong samen onder één dak 
woont en elkaar versterkt.

Wij dromen ervan om van Hasselt 
een stad te maken met de voorde-
len van een grootstad, zonder de 
nadelen ervan.”—

Je kan er moeilijk naast kijken: in Hasselt 
staan er overal kranen, wordt er gewerkt 

en geïnvesteerd. Hasselt maakt zich 
op voor de toekomst. We vroegen Tom 

Vandeput om tekst en uitleg. 

CONFEDERATIE BOUW
op Ipanema

Een exclusieve party in zomerse sferen, uniek net-
werken, innovatie en inspiratie. Dit was Ipanema 
2016. Donderdag 25 augustus was Ipanema (Versuz, 
Hasselt) even het paradijs voor ontwikkelende bouw-
bedrijven die vooruitdenken. De toekomst wordt vaak 
overroepen, maar ook altijd onderschat. De snelle 
evolutie in de technieken, de internationale concur-
rentie en de veranderende woonnoden vergen een 
innovatieve transformatie van bouwbedrijven. Dit 
heeft een grote impact op bestaande structuren en 
business modellen. Die toenemende concurrentie 
en kritischer wordende consumenten dwingen 

organisaties om sneller in te spelen op nieuwe trends, 
marktontwikkelingen en veranderende wensen, 
behoeften en financiële mogelijkheden van klanten 
en consumenten.

Confederatie Bouw Limburg stelde Transformatie 
Bouw Limburg 2.0 voor onder het motto: “We zijn 
goed bezig, maar we gaan verder.” Hierbij hoorde 
de lancering van een website, een digitaal platform 
voor innovatie en transformatie. Streetfood, een 
Gin&tonic bar en zomerse muziek zetten de toon 
voor een heerlijk ontspannen netwerkavond—

op de komende decennia en die 
onmiddellijk heel wat directe en 
indirecte tewerkstelling creëren.

Hoe ver staan al deze projecten?

“Onlangs hebben wij een tussen-
tijdse balans opgemaakt en die is 
positief: het overgrote deel van 
de aangekondigde projecten is 
uitgevoerd, in uitvoering of in 
een laatste planningsfase. Al deze 
activiteiten kaderen in een globale 
visie: waar moet Hasselt staan in 
2030 en hoe zal de stad er dan 
uitzien? Oftewel “Hasselt, stad 
met een plan” (www.stadmeteen-
plan.be). Ik ben ervan overtuigd 
dat Hasselt over 15 jaar een nog 
innovatievere stad zal zijn, creatief 
en dynamisch, met ruimte om te 
wonen, leven en werken.”

Hoe ziet u Hasselt evolu-
eren als smart city?

“Wij willen een trekkersrol opne-
men waarbij ICT gecombineerd 
wordt met infrastructuur, archi-
tectuur, e.d. maar daarvoor is 
een zekere schaalgrootte nodig. 
Daarom werken wij nu met 
NUHMA, Genk en anderen 
intergemeentelijk samen om te 

MIJN ORDERPORTEFEUILLE 
IS NA HET BOUWVERLOF 

GEVULD
Voor meer dan de helft van de Limburgse 

Bouwbedrijven is de orderportefeuille na het 
bouwverlof  met minstens 3 maanden gevuld.

Meer dan 6 maanden

Tussen 3 en 6 maanden

Tussen 1 maand en 3 maanden

Minder dan 1 maand
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V e rk o o p , v e rh u u r, s e rv ic e v a n b o u w - e n in d u s trie m a c h in e s

Luminus: Uw duurzame energiepartner
Voor al uw oplossingen van A naar Beter

Op zoek naar energie voor uw werfkasten? Ondersteuning nodig bij het openzetten van de 
meters via een energiecontract? Zit in uw sleutel op de deur ook verlichting en verwarming?

Met een projectmatige en klantgerichte aanpak, maakt Luminus het u graag gemakkelijk 
door al uw zorgen rond energie weg te nemen.

Contacteer   Luminus Real Estate Development T 011/84.24.54
M red.projects@luminus.be
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