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Ruimtevaartbedrijf bouwt fabriek in Hasselt
Schepen van Economie Tom Vandeput: "Het bedrijf
Thales Alenia Space, specialist in ruimtevaart, zal
een fabriek bouwen in Hasselt van 20 miljoen euro. De
komst van dit bedrijf zorgt voor een directe
tewerkstelling van 20 jobs. Thales zal zich vestigen
naast de Hasseltse Corda Campus, in de voormalige
hallen Matterne".
lees hier het krantenartikel

Ontmoetingscentrum Crutzenhof verhuist

Het ontmoetingscentrum Crutzenhof op de Oude
Kuringerbaan is versleten. "Daarom keek
de vzw uit naar een nieuwe locatie, waar de
verenigingen van de wijk hun activiteiten kunnen
blijven organiseren zonder daardoor de rust in de
omgeving te verstoren. Het stadsbestuur zal daarom
grond aan de Alverbergsite ter beschikking stellen
waar de vzw een nieuwbouw kan realiseren", aldus Tom Vandeput. Het dossier
werd vorige week goedgekeurd door de gemeenteraad.
lees hier het krantenartikel

Ruimtelijke visie op Hasselt
Tom: "Hasselt is een stad met een duidelijke
ruimtelijke visie, een 'stad met een plan'. De stad voert
momenteel de nodige inhaaloperatie uit wat
infrastructuur en gebouwen betreft, die ten dienste
zullen staan van de inwoner en gebruiker: het
nieuwe zwembad, politiekantoor en stationsbuurt zijn
daar maar enkele voorbeelden van".
Een totaal overzicht in volgend artikel:
lees hier het artikel

Openbaar onderzoek Grote Markt gestart
"Het openbaar onderzoek voor de heraanleg van de
Grote Markt en omgeving is gestart", aldus schepen
Tom Vandeput tijdens de gemeenteraad van april. Het
architectuurplan was al langer bekend, nu start ook de
procedure voor de heraanleg.
lees hier het krantenartikel

Prijs Meyers voor rolstoelatlete
Om de 2 jaar wordt de Prijs Burgemeester Paul Meyers
uitgereikt aan een jongere uit Hasselt, die zich op een
of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt en
daardoor ook als ambassadeur de vlag van Hasselt
uitdraagt.
Dit jaar was Sofie Cox de laureaat. Deze 22jarige rolstoelatlete heeft zowel in het rolstoeldansen
als in het rolstoeltennis verschillende internationale titels binnengehaald.
lees hier het krantenartikel

'& Other Stories' opent winkel aan Grote Markt
Tom: "Hasselt is een aantrekkelijke stad voor
handelszaken, die blijft inzetten op het aantrekken van
nieuwe merken. Zo opende onlangs '& Other Stories'
in een pand aan de Hoogstraat, langs Nespresso. Deze
winkel is razend populair bij fashionista's, en zal
opnieuw zorgen voor extra dynamiek in het
winkelcentrum".
lees hier het krantenartikel

Nieuw terrasreglement brengt orde in de chaos
Hasselt telt heel wat terrasconstructies, die niet altijd
even planmatig werden opgetrokken.
"Omdat wij nu in de binnenstad een aantal pleinen
renoveren, hebben wij tegelijkertijd een nieuw
reglement uitgewerkt voor de vernieuwde terrassen. In
eerste instantie op de Zuivelmarkt en de Botermarkt,
nadien op de Grote Markt en het Groenplein", aldus schepen van Lokale Economie Tom
Vandeput.

Dankzij duidelijke afspraken weten de handelaars de komende 15 jaar waar ze aan toe
zijn, oogt elk terras mooier en is de situatie in de omgeving veiliger.
lees hier het krantenartikel

Park Inn hotel vult leegstaande TT-toren
Park Inn is de naam van een nieuw hotel
naast Radisson en richt zich vooral naar het
middensegment dat wel het nodige comfort verwacht,
maar niet de grote luxe.
"Door deze herbestemming en renovatie van de
kleine, leegstaande TT-toren, krijgt heel dit stadsdeel
een nieuw elan. Zeker als binnenkort de bouw van het
nieuwe stadhuis aan de overkant zal zijn afgerond, de
Grote Markt wordt heraangelegd en de winkelgalerij een renovatie ondergaat", zegt
schepen Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Bouwaanvraag aan Rongezeplein Runkst
In Runkst heeft een bouwgroep een
vergunningsaanvraag ingediend voor een nieuw
woonproject op de terreinen van steenkapperij
Doultremont.
Enkele buurtbewoners reageerden verrast via sociale
media.
Schepen Vandeput: "Iedereen is vrij om op zijn eigendom een bouwaanvraag in de
dienen, als dit bouwzone is. De aanvrager wil appartementen realiseren en het
achterliggende groen opnieuw heraanleggen. Momenteel is het openbaar onderzoek
lopende. Buurtbewoners kunnen een bezwaar indienen als ze niet akkoord gaan. Nadien
zullen de diensten dit adviseren en neemt het schepencollege daarna een standpunt in."

lees hier het krantenartikel
bekijk hier de presentatie

Award Verantwoord Ondernemen 2017
De principes van maatschappelijk verantwoord
ondernemen in de praktijk brengen is voor heel wat
bedrijven niet eenvoudig. Toch is dit belangrijk om
duurzaamheid een gezicht te geven en bepaalde
kansengroepen beter aan bod te laten komen.
Zo werden in de regio Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek 2
bedrijven uitgeroepen tot Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemer van het Jaar, nl. Fietsbasis vzw en Springplank vzw.
lees hier het krantenartikel

Volkscafés en stadsgezichten maximaal bewaren
Zoals elke stad heeft Hasselt zijn typische volkscafés.
"Uiteraard zijn wij als stadsbestuur ook voorstander
van deze gezellige cafés" zegt schepen Tom Vandeput.

"Ook waardevolle panden zien we niet graag
verdwijnen. Maar als stadsbestuur hebben we weinig
middelen om de regie te voeren. Als de eigenaar het huurcontract stopzet met de
cafébaas, is dat een private aangelegenheid, waar wij als stad buiten staan.
Als de eigenaar vervolgens een bouwaanvraag indient om het pand te verbouwen,
bekijken we elke aanvraag kritisch. Enkel erfgoed of geklasseerde panden kunnen we
volledig beschermen. Via een kritisch vergunningenbeleid doen we het mogelijke, zoals
de recent geslaagde renovaties van Nespresso en de Concordia."
lees hier het krantenartikel
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