
 

 

 

In dit nummer:  

1. 12.000 deelnemers lopen Dwars door Hasselt  
2. Opening van het academiejaar in Hasselt  
3. Hasseltse ere-burgemeesters krijgen borstbeeld  
4. De Lijn opent nieuwe stelplaats in Hasselt  
5. Diensteneconomie in buitenschoolse kinderopvang  
6. Hasselt hotspot op Open Bedrijvendag  
7. Tesla komt naar Hasselt!  

8. Hasseltse voetbalclubs ontvangen miljoen euro subsidie  
9. Stevoort: een deelgemeente die leeft  
10. Tijdelijke parking op terrein Ritz  
11. Kermis Hasselt trekt opnieuw veel bezoekers  
12. Hasselt grootste stijger in overnachtingen  
13. Arenacross komt naar Hasselt  
14. Tuikabelbrug blijft Godsheide verbinden  
15. Succesvolle editie 'Weekend van de Klant'  

 
 

 

   

 

12.000 deelnemers lopen Dwars door Hasselt  

 

   

Ondanks het regenachtige herfstweer namen ruim 

12.000 lopers en handbikers deel aan de 35ste editie 

van Dwars door Hasselt. 

Verschillende afstanden, dus voor iedereen wat 

wils. Ook Vlaams minister Vandeurzen, CD&V-

voorzitter Beke en schepen Tom Vandeput liepen de 5 

km.   

  

 

   
 

 

Opening van het academiejaar in Hasselt  

 

http://tomvandeput.cmail20.com/t/i-l-otitla-ekhlhtjr-j/


 

   

Het academiejaar aan de UHasselt en de hogescholen 

PXC en UCLL is officieel geopend. En onmiddellijk werd 

duidelijk: het aantal studenten in Hasselt is gestegen. 

Aan de universiteit volgen dit jaar ruim 6.300 

studenten colleges, bij de PXL zijn er dat 8.300 en bij 

de UCLL 5.500. 

"Limburg en Hasselt ontpoppen zich geleidelijk als een 

innovatieve regio, waar vele nieuwe ondernemingen opstarten en dus ook nieuwe 

arbeidskrachten vragen. Het huisvesten van hoger onderwijs en de universiteit in het 

centrum van Hasselt is voor onze stad een grote troef: we gaan de brain drain tegen, 

zien nieuwe ondernemers starten, en huisvesten studenten die zorgen voor dynamiek in 

de stad", zegt schepen van Economie Tom Vandeput. 

lees hier het krantenartikel 

 

   
 

 

Hasseltse ere-burgemeesters krijgen borstbeeld  

 

   

Volgens een stadstraditie, worden oud-burgemeesters 

in Hasselt vereeuwigd in een beeld, dat dan een plaats 

krijgt in de galerij van beelden in het stedelijk 

museum. 

Ere-burgemeester Herman Reynders nam het beeld 

symbolisch in ontvangst uit handen van Hasselts 

kunstenaar Gerard Moonen. De uitvoering is in brons 

en weegt ongeveer 40 kg. 

 

   
 

 

De Lijn opent nieuwe stelplaats in Hasselt  

http://tomvandeput.cmail20.com/t/i-l-otitla-ekhlhtjr-t/


 

   

Twee jaar hebben de werken geduurd, maar nu is de 

nieuwe stelplaats "De Crutzen" in Hasselt open. Het 

wordt de draaischijf van het openbaar vervoer in 

Limburg.   

"Vlaanderen en meer bijzonder De Lijn investeert hier 

53 miljoen euro in beter openbaar vervoer, in 

combinatie met een zeer duurzaam gebouw", aldus 

eerste schepen Tom Vandeput. 

lees hier het krantenartikel 

bekijk hier het video-fragment 

 

   
 

 

Diensteneconomie in buitenschoolse kinderopvang  

 

   

Het stadsbestuur voorziet bijkomend 131.000 euro 

voor buitenschoolse kinderopvang. 

 

"De uitvoerder is IN-Z vzw, een onderneming in de 

lokale diensteneconomie, waardoor laagdrempelige 

tewerkstelling gekoppeld wordt aan 

kwaliteitsvolle kinderopvang", aldus schepen van Economie Tom Vandeput. 

lees hier het krantenartikel 

 

   
 

 

Hasselt hotspot op Open Bedrijvendag  

 

   

Zondag 1 oktober vond Voka Open Bedrijvendag 

plaats. 

Bedrijven zwaaiden de deuren open en toonden hun 

ondernemerschap, aan meer dan 550.000 

bezoekers. Hasselt was de Limburgse hotspot met 

liefst 12 deelnemende bedrijven, waaronder het nieuwe 

stedelijke zwembad en Corda campus. 

"Hasselt zet zich steeds meer op de kaart als ondernemende stad, waar ook innovatieve 

bedrijven en starters kunnen gedijen en groeien. De stad creëert niet alleen bijkomende 

http://tomvandeput.cmail20.com/t/i-l-otitla-ekhlhtjr-h/
http://tomvandeput.cmail20.com/t/i-l-otitla-ekhlhtjr-k/
http://tomvandeput.cmail20.com/t/i-l-otitla-ekhlhtjr-u/


ruimte voor bedrijvigheid, maar wil het ondernemerschap ook ondersteunen en 

stimuleren", aldus schepen van Economie Tom Vandeput. 

lees hier het persbericht 

 

   
 

 

Tesla komt naar Hasselt!  

 

   

De autobouwer Tesla zal in Hasselt een vestiging 

openen aan de Grote Ring!  Schepen van Economie en 

Ruimtelijke ordening Tom Vandeput: "Enkele jaren 

geleden maakten we een nieuwe zonering langs de 

Grote Ring voor toonzalen - kantoren - kmo's. En dat 

werpt vandaag zijn vruchten af! Denk maar aan de 

vernieuwde garages van BMW, Audi, LandRover, Jaguar, 

Lexus en nu ook Tesla! Ook de nieuwe kantoren van KPMG, Proximus, Belang van 

Limburg en de politie- en brandweerkazerne vestigen zich langs deze ring! De aantrek 

van al deze nieuwe vestigingen is goed voor de jobcreatie, zowel in de bouwfase als 

nadien in tewerkstelling na opening. 

lees hier het krantenartikel 

 

   
 

 

Hasseltse voetbalclubs ontvangen miljoen euro subsidie  

 

   

Onder de naam Hasselt West bouwen de voetbalclubs 

SK Herkenrode en KSK Thor Hasselt een jeugdwerking 

uit. De stad voorziet een subsidie van liefst 

1.050.000€, waarmee de infrastructuur kan worden 

gemoderniseerd. 

Voor schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput 

past dit project in het voetbalplan, beslist in 2014. 

Eerder maakten 3 andere clubs, nl. voetbalclub Hoger Op Heide, frisbeeclub Diabolic en 

rugbyclub RC Hasselt, hun plannen bekend voor nieuwe lokalen aan de 

Heksenbergstraat. 

lees hier het krantenartikel 

 

http://tomvandeput.cmail20.com/t/i-l-otitla-ekhlhtjr-o/
http://tomvandeput.cmail20.com/t/i-l-otitla-ekhlhtjr-b/
http://tomvandeput.cmail20.com/t/i-l-otitla-ekhlhtjr-n/


   
 

 

Stevoort: een deelgemeente die leeft  

 

   

Elk jaar organiseert Unizo Stevoort een avondmarkt. Zo 

ook afgelopen maand september. 

In en rond het centrum stonden tal van marktkramers 

en verenigingen en was er ook heel wat straatanimatie 

voorzien. 

"In de deelgemeenten in Hasselt is er - gelukkig - een 

bloeiend verenigingsleven en komen mensen samen om activiteiten op te zetten. Ook 

dat is een rijkdom voor onze stad, die we moeten koesteren", aldus schepen Tom 

Vandeput. 

 

   
 

 

Tijdelijke parking op terrein Ritz  

 

   

De gebouwen van de vroegere Ritz-discotheek aan de 

Kanaalkom zullen binnenkort afgebroken worden. De 

werken zijn gepland voor eind oktober. 

"De eigenaar bezit ook heel wat gronden in de 

omgeving, waaronder de Mouttoren. En ook daar werd 

reeds een gratis parking ingericht. De parking van de 

Mouttoren zal dus doorgetrokken worden tot de Ritz-

site, zodat we een gratis randparking bij krijgen", aldus schepen Tom Vandeput. 

lees hier het krantenartikel 

 

   
 

 

Kermis Hasselt trekt opnieuw veel bezoekers  

http://tomvandeput.cmail20.com/t/i-l-otitla-ekhlhtjr-p/


 

   

Ook dit jaar was Hasselt kermis weer een belangrijke 

publiekstrekker: liefst 260.000 bezoekers werden er 

geteld. 

Hoe dan ook gaven de foorkramers weer het beste van 

zichzelf en profiteerden de horecazaken en de 

middenstand van onze stad mee van alle drukte en 

activiteit. 

 

   
 

 

Hasselt grootste stijger in overnachtingen  

 

   

Toeristisch was 2016 opnieuw een topjaar voor 

Limburg en Hasselt stak er met kop en schouders 

bovenuit. Dat blijkt uit de officiële cijfers van de 

federale overheidsdienst Economie. 

Qua bezoek van toeristen steeg dat aantal in Hasselt 

met 14,4%, qua overnachtingen met 11,3%! 

"De goede cijfers zijn de verdiensten van onze handelaars, horeca- en hoteluitbaters, 

stedelijke musea en evenementen. In deze laatste categorie neemt ook de 

Grenslandhallensite een belangrijk aandeel. De site was in 2016 goed voor een stijgend 

bezoekersaantal, boven 1 miljoen. En vooral de spectaculaire groei van het Ethias 

Theater Hasselt valt daarbij op: een stijging van het aantal activiteiten met meer dan 

50%", zegt een tevreden Grenslandhallenvoorzitter Tom Vandeput. 

lees hier het krantenartikel 

 

   
 

 

Arenacross komt naar Hasselt  

 

   

Arenacross staat voor indoor-motorcross en freestyle-

motorcross op topniveau. Voor het eerst in België kan 

je een avond beleven met ronkelde motoren die het 

tegen elkaar opnemen in een speciaal voor de 

gelegenheid omgebouwde Ethias Arena. Datum van 

afspraak: 3 maart 2018. 

http://tomvandeput.cmail20.com/t/i-l-otitla-ekhlhtjr-x/
http://tomvandeput.cmail20.com/t/i-l-otitla-ekhlhtjr-x/


Voor Tom Vandeput, voorzitter van de Grenslandhallen, een zoveelste voorbeeld dat de 

site het bijzonder goed doet en er ook in slaagt bijzondere attracties naar Hasselt te 

halen. 

lees hier het krantenartikel 

 

   
 

 

Tuikabelbrug blijft Godsheide verbinden  

 

   

De bruggen over het Albertkanaal worden verhoogd 

om schepen met meer containers doorvaart te geven. 

Dat zal ook gebeuren met de tuikabelbrug in 

Godsheide, besloot de Vlaamse Waterweg recent. 

"Wij zullen vanuit het stadsbestuur samen met de 

inwoners op zoek gaan naar een nieuwe toekomst voor 

het verder gebruik van deze brug. Dat kan 

bijvoorbeeld voor fietsers en plaatselijk verkeer, of voor evenementen zoals de jaarlijkse 

Regatta. Maar we luisteren vooral naar de voorstellen van het buurtcomité ", zegt 

schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput. 

lees hier het artikel 

 

   
 

 

Succesvolle editie 'Weekend van de Klant'  

 

   

Traditiegetrouw verwennen de handelaars de 

bezoekers tijdens de Dag van de Klant. Dit jaar werd 

het zelfs een 'Weekend van de Klant'. 

Ook Hasselt,4e winkelstad in Vlaanderen, kon niet 

achter blijven en tal van winkeliers namen dan ook mee 

deel aan de actie.  

Unizo en Comeos, die voor het eerst samen dit weekend organiseerde, maakte bekend 

dat de handelssector goed is voor 11 procent van het bbp en liefst 400.000 mensen 

tewerkstelt. Dit maakt dat de handel de grootste werkgever is in de privé-sector in 

Vlaanderen. 

http://tomvandeput.cmail20.com/t/i-l-otitla-ekhlhtjr-c/
http://tomvandeput.cmail20.com/t/i-l-otitla-ekhlhtjr-q/


 

lees hier het artikel 

 

   
 
 

 

 

TOM VANDEPUT  

 

Eerste schepen 

Schepen van Economie, Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid, Landbouw, Grenslandhallensite  
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