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40 sociale woningen op Genkersteenweg
Langs de Genkersteenweg is gestart met de bouw van
vier woonblokken. Daarin komen 40 sociale
appartementen, die later door de sociale
huisvestingsmaatschappij Hacosi worden
overgenomen.
"Langs de Genkersteenweg willen wij komen tot een
mooie mix van winkelen en wonen. Dit is een van de
projecten die in deze visie past. Daarnaast is het belangrijk dat er ook voldoende sociale
huisvesting is in onze stad", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Startende ondernemers grootste overlevingskans in Hasselt

Zopas verscheen de Vlaamse Stadsmonitor, een rapport
voor de 13 centrumsteden met allerlei gegevens over
de inwoners, het beleid en de activiteiten. Hasselt krijgt
een uitstekende score op het domein economie.
Economieschepen Tom Vandeput: "opvallende
vaststelling is dat vooral de starters in onze stad de
grootste overlevingskansen hebben van alle Vlaamse
steden! Met als gevolg een netto-ondernemingsgroei
van bijna 5 procent en een duidelijk positieve weerslag
op het aantal beschikbare jobs in Hasselt. Corda
Campus speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast is maar liefst 91% van de Hasseltse
inwoners uitermate tevreden met het winkel- en horecaaanbod in onze stad. Opnieuw de
beste score in Vlaanderen. Wij kunnen dan ook enkel zeer tevreden zijn met deze
uitstekende resultaten en vooral dankbaar tov alle instellingen en ondernemers die
bijdragen tot dit succes," aldus Tom Vandeput.
lees hier het artikel

25 jaar Voedselbank Limburg
Voedselbank Limburg bestaat 25 jaar!
In een groot magazijn in Kuringen wordt allerlei
voedsel verzameld, gestockeerd en nadien uitgedeeld
aan 55 liefdadigheidsinstellingen, vooral SintVincentiusverenigingen.
Schepen Tom Vandeput: "De inzet van de vele
vrijwilligers en de giften van vele mensen en bedrijven,
maken dagelijks het verschil in het leven van de mensen die de voedselbank erg nodig
hebben. Wie deze organisatie wil steunen, kan dat met een donatie van 2
euro door de sms ‘food’ te verzenden naar het nummer 3060."
lees hier het krantenartikel

Bescherming van 3 parken in centrum Hasselt

Ook ons stadscentrum heeft nood aan grote groene
parken en rustpunten. "Daarom nam ik recent het
initiatief om nog dit jaar alle bestaande groenzones in
het stadscentrum via een ruimtelijk uitvoeringsplan te
zoneren als parkgebied en zo juridisch te beschermen
als groenzone voor de lange toekomst.
Volgende groene zones worden in de toekomst parkgebied: de tuin van het Begijnhof, de
Gouverneurstuin en de tuin van de Paterorde. In de verdere toekomst kan men dan een
volgende stap zetten en gesprekken opstarten over een eventuele openstelling", aldus
schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Opwaardering stationsbuurt met nieuw woonproject
"Aan de Koningin Astridlaan wordt het voormailige
KBC-gebouw gerenoveerd tot 34 appartementen. In het
binnengebied, komen 2 nieuwe gebouwen met
appartementen en een binnentuin. Ook is er een
ondergrondse parkeergarage voorzien voor 92 wagens,
fietsenstallingen en bergingen. Tussen de gebouwen
komt er een groen binnengebied met doorgang tot de
Bampslaan. Op deze manier werken privé en overheid
samen om de stationsbuurt verder op te krikken tot een mooie en kwaliteitsvolle buurt",
zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Tom Vandeput stijgt naar plaats 65

Ook dit jaar gaat Het Belang van Limburg op zoek naar
de 'Machtige Limburger'. Dit jaar steeg Tom met 13
plaatsen.
"Als schepen van Economie en Ruimtelijke ordening
wordt van mij verwacht dat ik de regie voer in een
groeiscenario voor onze stad. Dat doen we onder de
kapstok 'stad met een plan'. Op dat vlak kon ik samen
met vele instellingen, diensten, bedrijven en
medewerkers de voorbije jaren heel wat
nieuwe projecten in beweging zetten. Ik ben dankbaar
voor deze stijging, wat er op wijst dat men onze
inspanningen opmerkt."
lees hier het krantenartikel

Carnaval in Hasselt lokt 30.000 bezoekers
De traditionele carnavalsgekte sloeg ook dit jaar weer
in Hasselt toe. Liefst 30.000 bezoekers zakten naar de
stad af om de meer dan 50 wagens te bekijken en
bewonderen.

Wegen naar Herkenrodeabdij worden heraangelegd
Wie recent de Herkenrodeabdij heeft bezocht, heeft
ongetwijfeld vastgesteld dat de toegangswegen aan
een grondige renovatie toe zijn. Het gaat om de
Herkenrodeabdij, de Herkenrodedreef en de
Sacramentsstraat.
De stad Hasselt en het Agentschap Natuur en Bos hebben nu een akkoord bereikt om de
wegen opnieuw aan te leggen. De historische lindendreef zal behouden blijven, maar

krijgt ook een drastische renovatie. Het openbaar onderzoek is gestart. De werken
worden gepland in het najaar, na de zomerdrukte.
lees hier het krantenartikel

Hasselt in trek als woonstad
Vastgoed-tv was onlangs te gast in Hasselt. Schepen
Tom Vandeput gaf er toelichting bij het beleid.
"Hasselt is met een aangroei van 540 nieuwe inwoners
op jaarbasis de sterkste aantrekkingspool in Limburg.
Zowel het stadsbestuur als de privésector volgen deze
evolutie. Dat ziet men in de woningbouw, waar wij als stad mogelijkheden creëren voor
de student, voor instapappartementen en voor verkavelingen. Steeds is de woon- en
leefkwaliteit daarbij belangrijk. Hasselt moet immers haar identiteit behouden", aldus de
schepen van Ruimtelijke Ordening.
bekijk hier het video-fragment

Jaarvergadering Hasseltse Ondernemersgroep
De Ondernemersgroep Hasselt kent een dynamische
werking. Een van de recente activiteiten was de
jaarvergadering. Die stond vooral in het teken van het
ondernemerschap in Hasselt, het thema voor een
eerste lijsttrekkersdebat met als moderator Eric
Donckier.
Schepen van Economie en Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput illustreerde via een
video-opname de inspanningen die er in Hasselt zowel door de overheid als de privé
worden geleverd om van de stad een plek te maken waar het goed is om te ondernemen.
bekijk hier het video-fragment

Hasselt koploper in bevolkingsaangroei
In Limburg groeide het voorbije jaar met 0,39%. In
Vlaanderen lag dat cijfer hoger: 0,56%.
13 gemeenten verloren meer inwoners dan er bij
kwamen. Voor een 10-tal gemeenten bleef het cijfer
status quo. De echte groeipool in absolute cijfers is
Hasselt (+540), Maasmechelen (+370), Beringen
(+351) en Sint-Truiden (+326).
lees hier het krantenartikel

Retail Forum Belgium te gast in Hasselt
Onlangs organiseerde het Retail Forum Belgium zijn
ledenvergadering op Quarier Bleu aan de Hasseltse
Kanaalkom. Deze organisatie vertegenwoordigt de
belangrijkste commerciële winkelketens van België.
De uitgebreide delegatie van retailprofessionals
bezochten het nieuwe project Quartier Bleu. Nadien volgde een panelgesprek met
o.a burgemeester Wim Dries van Genk en Economieschepen Tom
Vandeput. Beiden gaven hun visie op de snel veranderende retail-markt in hun stad en
bij uitbreiding Limburg en Vlaanderen.

Stadsgidsen kregen update over stadsontwikkelingsprojecten
De Hasseltse stadsgidsen werden uitgenodigd in het
Hasseltse stadhuis, om hen te informeren over al de
actuele stadsontwikkelingsprojecten. Als stadsgids zijn
ze het best geplaatst om informatie over te dragen. Om
zo dicht mogelijk bij de hedendaagse actualiteit te
blijven is een update een must. Alle projecten kunnen
bekeken worden via de website
www.stadmeteenplan.be

lees hier het krantenartikel

Hassotel breidt uit, TT-wijk wordt opgewaardeerd
Via het nieuwe visieplan TT-wijk wordt een
opwaardering van dit stadsdeel mogelijk.
"Daarin zit de bouw van een nieuwe hotelvleugel, die
aansluit bij het bestaande gebouw van Hassotel.
Daarnaast is er ook het nieuwe stadskantoor, de
ontwikkeling van het Park Inn-hotel en de
uitbreidingsplannen van de Voorzorg. De bouwplannen
van Hassotel gaan nu van start" zegt schepen Tom
Vandeput.
Deze ingrepen betekenen een belangrijke injectie voor de heropleving van dit gedeelte
van de stad.
lees hier het krantenartikel
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