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plaats voor zogenaamde nieuwe 
woonvormen, zoals co-housing. 
Alleszins projecten die jongeren 
moeten aantrekken. Van singles,
over koppels tot jonge gezinnen 
met één kindje. We mikken ook
op mensen die bijvoorbeeld pro-
jecten als auto- of fietsdelen zien

zitten en daar gebruik van willen
maken. Uiteraard zouden we
graag hebben dat de studie ons
aantoont of dit een goede optie 
is.” 
“Er zijn ook al zekerheden. Zo 
blijft de toren, bekend al als de to-
ren van het vroegere provinciege-

bouw, zeker behouden. Net als de
onderliggende zaal ‘Onder de to-
ren’. Die willen we vanuit de stad 
meer en meer gaan gebruiken
voor culturele activiteiten. Met
één doel: meer mensen naar de 
binnenstad loodsen.” 

We gaan vooral voor 
projecten die jongeren 
aantrekken. Van singles,
over koppels tot jonge 
gezinnen met één kindje

Tom VANDEPUT
Schepen

“Helemaal anders zien we het
voor de gebouwen van de politie
op de Thonissenlaan en het ach-
terliggende gebouw waar van-
daag nog stadsdiensten aan de
slag zijn in de Dokter Willems-
straat. Tussen beide gebouwen
ligt nu een parkeerplein, maar dat
willen we graag omvormen tot een
soort binnentuin waarlangs ook
een doorsteek van de Thonissen-
laan naar de Dokter Willems-
straat kan komen. Rondom die 
binnentuin voorzien we dan

HASSELT

“Flats voor iedereen die graag 
midden in de stad woont”

Tussen de gebouwen van de politie op de Thonissenlaan en het 
achterliggende pand wil de stad een doorsteek creëren. FOTO SVEN DILLEN

Eind augustus zijn zowel de Hasseltse politie als de stadsambtenaren 
verhuisd naar hun respectievelijke nieuwe gebouwen. Tegen die tijd 
wil de stad ook een studie klaar hebben over wat er moet gebeuren 
met de gebouwen die dan zijn vrijkomen. Voor de politie is dat het 
pand op de Thonissenlaan, dat gekoppeld wordt aan het 
achterliggende gebouw van de stadsdiensten in de Dokter 
Willemsstraat. En ook het grijze administratieve gebouw op het 
Groenplein wordt bekeken. “We hebben al wel ideeën, maar met deze 
studie willen we de haalbaarheid ervan onderzoeken”, zegt schepen 
van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput (CD&V).

Dirk JACOBS

Studie bekijkt ‘nieuwe 
woonvormen’ voor gebouwen 
politie en stadsadministratie

“Tot een mogelijke koper het 
gebouw nodig heeft”, zegt 
jeugdschepen Valerie Del Re 
(sp.a). “Die jongeren kunnen er 
op alle mogelijke manieren hun 

creativiteit botvieren, onder 
begeleiding van onze jeugd-
dienst. Dit moet een echte 
creatieve hotspot worden. Zo 
gaan we samen met Muziek-
odroom mensen hier laten 
repeteren en er zelfs mini-con-
certjes organiseren, zodat 
jongeren weer de stad in trekken. 
Met Villa Basta willen we 
verschillende workshops 
aanbieden en Vonk moet hier een 
perfect verlengstuk van zijn 

atelierruimtes krijgen. Maar ook 
jongeren die op economisch vlak 
hun eerste stapjes willen zetten in 
de vorm van een zelf opgezette 
pop-upzaak zijn van harte welkom 
om hun producten en model hier 
uit te testen. Een leuke cocktail-
bar, hippe kleding, noem maar op. 
Voor alle ideetjes is er plaats. Dit 
moet een broeihaard worden waar 
cultuur, economie, kunst en jeugd 
elkaar ontmoeten en samen 
dingen ontwikkelen.” (dj)

Het grijze betonnen gebouw op 
het Groenplein, waar 
Hasselaren vandaag voor hun 
documenten terecht moeten, 
wordt vanaf midden september 
in handen van de jongeren van 
de stad gegeven. 

Het administratieve 
gebouw moet een hotspot 
worden voor de jeugd. 
FOTO TOPA

“We willen in alle gebouwen 
plaats voor bewoning scheppen”,
geeft Vandeput aan. “Op het
Groenplein behoudt het huidige 
stadhuis alleszins zijn ceremoniële
functie. Maar het betonnen grijze
gebouw daarlangs willen we op de
markt brengen als een plek waar
woonflats kunnen komen. Geen 
serviceflats, daarvan hebben we er
voorlopig voldoende, zeker als het
project aan de overzijde van het 
Groenplein klaar is. Wat we wel 
willen zijn flats voor iedereen die
graag midden in de stad woont,
ongeacht de leeftijd. Tegelijk 
moet de studie ook uitwijzen wel-
ke invulling de gelijkvloerse ver-
dieping best krijgt. Daar gaan we
alleszins voor een ‘openbare in-
vulling’. Dat kan gaan van win-
kels over horeca tot ontmoetings-
locaties of zelfs een culturele be-
stemming om zo leven in de 
binnenstad te brengen. De men-
sen die daar dan boven gaan wo-
nen, weten meteen dat die activi-
teit zich onder hen bevindt.” 

Hasseltse jeugd kan minstens half jaar 
‘experimenteren’ in stadsgebouw


