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Pop-Uprestaurant op Capucienenplein
Mijn Restaurant van VTM keert dit jaar met een nieuw concept naar Hasselt. Elk
duo zal een pop-uprestaurant inrichten. In Hasselt kan het duo Nathan en Deborah
terecht op het Capucienenplein.
Tom: “met onze Hasseltse deelname willen wij ons imago van culinaire stad
onderstrepen. Bovendien is dit een unieke kans om onze stad gedurende weken
nationaal te promoten als ideale bestemming voor een citytrip, waarbij shopping en
het culinaire centraal staan”.

Lees meer

Hasselt maakt werk van jeugdwerkloosheid
Met het project iCan wil de stad Hasselt de strijd aanbinden met de
jeugdwerkloosheid.
Doelgroep van dit project zijn de werklozen tot 35 jaar die niet of onvoldoende in
contact komen met reguliere begeleidingsinstanties, zoals VDAB.
Tom: " We hebben ervoor gekozen om voor dit project samen te werken met vzw
Arktos, deze vormingsorganisatie heeft reeds heel wat ervaring met de doelgroep
van maatschappelijk kwetsbare jongeren. Jobobstakels zoals mobiliteit,
kinderopvang, beperkt sociaal netwerk en taalachterstand worden aangepakt.
Daarnaast voorzien we ook nazorg, wat de slaagkans van het traject aanzienlijk
vergroot".

Lees meer

Stadsvernieuwing zet zich verder
Er staan heel wat bouwprojecten in de steigers in Hasselt, met als blikvangers Inno
en Blokker. Via deze projecten wordt het straatbeeld verfraaid. Tom: “panden die
verkrotten krijgen nu een nieuwe invulling. Daarnaast bieden deze projecten ook
vaak een bijdrage voor de parkeerproblemen. In de binnenstad komen er meer dan
honderd woongelegenheden bij die zullen zorgen voor extra beleving en sociale
controle in het stadscentrum. Daarnaast komen er nieuwe kantoren aan de

controle in het stadscentrum. Daarnaast komen er nieuwe kantoren aan de
stationssite en extra winkelruimte”.

Lees meer

Detailhandel in Hasselt versterkt met online acties
In heel wat stads-en gemeentecentra staat de detailhandel onder druk. Via de start
van een kleinhandelsplatform willen we op drie jaar tijd een publiek-private
samenwerking op poten zetten met individuele handelaars, onze
handelaarsvereniging VHCH en CityDepot. Aan de hand van online en offline acties
willen we via dit platform het hoofd bieden aan de huidige en toekomstige
uitdagingen van onze detailhandel.

Lees meer

Gemeenten slaan handen in elkaar voor extra
tewerkstelling
Hasselt, Diepenbeek en Zonhoven slaan de handen in elkaar voor een
gemeenschappelijk werkgelegenheidsbeleid. Tom: “Door deze samenwerking
kunnen we problemen over de gemeentegrenzen beter aanpakken. Met deze
samenwerking is er vooral aandacht voor het scheppen van sociale tewerkstelling
voor langdurig werklozen en minderheidsgroepen”.

Lees meer

Ruimtelijk afbakeningsplan Hasselt – Genk: Hasselt
wil gecontroleerd groeiscenario
De ruimtelijke visie die de Vlaamse Regering op tafel legt voor Hasselt en Genk
biedt heel wat positieve vooruitzichten. Het komt erop aan om de plannen
gefaseerd uit te voeren zodat de leefkwaliteit van de Hasselaar gewaarborgd blijft.
Tom: “door het ruimtelijk uitvoeringsplan komt er een IKEA in Hasselt, met heel wat
extra arbeidsplaatsen. Daarnaast willen we met dit plan betaalbare bouwkavels,
bijkomende KMO-grond, een vestigingsplaats voor het nieuwe Jessaziekenhuis en
ontspanningsmogelijkheden aanbieden”.

Lees meer

Nieuwe Versuz open
De uitbating van Versuz werd vorig jaar aan de Hasseltse kanaalkom stopgezet voor
de realisatie van het woonproject Blauwe Boulevard. Tom: “als voorzitter van de
Grenslandhallensite zag ik onmiddellijk de meerwaarde om een discotheek te
huisvesten aan onze evenementenzone. We zijn dan ook blij met de recente
opening. De uitbating is een succes. Met een totaaloppervlakte van 3.100 m²
behoort deze nieuwe disco tot de Europese top. Hiermee onderstrepen we met
Hasselt ons imago van jeugd-en evenementenstad”.

Hasselt ons imago van jeugd-en evenementenstad”.

Lees meer

Nieuwe dynamiek in Kaai 16
Tennisster Yanina Wickmayer kocht het bedrijvencomplex Kaai 16 aan het
Albertkanaal in Hasselt. De geplande investeringen en uitbatingsplannen zullen
zeker zorgen voor een nieuwe dynamiek voor deze bedrijvenzone.

Lees meer

Zuivelmarkt Hasselt meeste Homespots in
Vlaanderen
Nergens in Vlaanderen zijn er zoveel beschikbare draadloze netwerken voor
passanten dan op de Zuivelmarkt in Hasselt. Daarom werd het door Telenet
omgedoopt tot ‘Meest gastvrije Marktplein”. De handelaars van de straat zijn er zo
gastvrij om hun WiFi te delen via de homespot, zodat andere internetklanten
hierdoor gratis, snel en veilig kunnen surfen tijdens het shoppen of op een terrasje.

Lees meer

Uitbouw Hasseltse Corda Campus op snelheid
Tom: "We willen hier samen met LRM extra ruimte bieden voor Hasselts
ondernemerschap. Vandaar de verdere uitbouw van onze bedrijvenzone aan de
Kempische Steenweg. Corda Campus krijgt een servicecenter als draaischijf van de
site, met op de verdiepingen van dit corda1 gebouw, een aanbod van 14.000 m²
kantoorruimte. We willen hier vooral startende bedrijven huisvesten, actief in de ICT
en technologiesector". Het servicecenter huisvest de gemeenschappelijke
voorzieningen, zoals vergaderzalen, restaurants, de centrale receptie en diensten.

Lees meer

Nacht van Vlaamse Televisiesterren op 15 maart in
Ethias Arena
Voor het zevende jaar op rij zakt bekend Vlaanderen af naar Hasselt voor de
uitreiking van de Vlaamse Televisiesterren. Ook dit jaar zal dit event plaatsvinden in
de Ethias Arena.

TOM VANDEPUT (CD&V)
Schepen van Economie, Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid en Landbouw
Voorzitter Grenslandhallen - Ethias Arena
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