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Woontoren voor jongeren aan Kapermolenpark  

 

   

Schepen Tom Vandeput: "We hebben een duidelijke 

visie voor de uitbouw van een studentencampus rond 

ons nieuwe zwembad, de Universiteit, PXL en het GO-

onderwijs. We willen er een hippe 

woonwijk maken, waar vooral studenten en jongeren 

een kwaliteitsvolle plaats krijgen. Zo willen we 

de toenemende vergrijzing counteren. Het 

stadsbestuur besloot bij de bouw van het nieuwe 

zwembad om de aangrenzende gronden te verkopen 

via aanbesteding, om ze nadien te laten ontwikkelen 

voor studentenkamers en startersappartementen. De 

eerste woontoren met studentenkamers is ondertussen 

bewoond. Ook het Kapermolenpark krijgt nadien een 

opfrisbeurt. Hasselt wil graag een stad zijn, waar 

iedereen welkom is op de woonmarkt. Naast het doelgroepenbeleid met seniorenflats en 

sociale woningen, verdienen ook jongeren een betaalbare kans op de woonmarkt".   

lees hier het krantenartikel 

 

http://tomvandeput.cmail19.com/t/i-e-ojturkl-ekhlhtjr-r/
http://tomvandeput.cmail19.com/t/i-l-ojturkl-ekhlhtjr-t/
http://tomvandeput.cmail19.com/t/i-l-ojturkl-ekhlhtjr-j/


bekijk hier het VTM-Nieuws 

  

 

   
 

 

Vlaams bouwmeester: "Leeftijdsgrens Kapertoren is wel goede 

zaak!"  

 

   

Als Vlaams bouwmeester is architect Van Broeck een 

autoriteit op vlak van stedenbouw in Vlaanderen. Hij 

gaat volledig akkoord met de ruimtelijke visie van de 

stad Hasselt. Meer nog: volgens de bouwmeester is dit 

een voorbeeldproject op vlak van goede ruimtelijke 

ordening voor de rest van Vlaanderen: verdichten rond 

de stadskern, kansen geven aan jongeren op de 

woonmarkt, en innovatief nadenken over 

stadsvernieuwing en verdichting. Zijn opiniestuk kan u 

hieronder terugvinden. 

lees hier het krantenartikel 

bekijk hier het VTM-nieuws 

http://www.stadmeteenplan.be/onderwijscampus/studentenpaviljoenen 

  

 

   
 

 

Bouwwerken kunstencentrum Z33 gestart  

 

   

De werken aan de nieuwbouw van kunstencentrum Z33 

aan de Paardsdemerstraat zijn van start gegaan. Het 

project zal in april 2019 klaar zijn. Tom: "Met deze 

verbouwingswerken is de verankering van dit 

cultuurhuis in Hasselt verzekerd. Z33 kan mede de 

motor vormen voor een echt museumkwartier, langs 

het begijnhof, het jenevermuseum, de verdere uitbouw 

van de bibliotheek, de oude gevangenis van de UH, de 

herkenrodekazerne, etc..." Door de Vlaamse uitbating in de toekomst, zal dit huis een 

http://tomvandeput.cmail19.com/t/i-l-ojturkl-ekhlhtjr-h/
http://tomvandeput.cmail19.com/t/i-l-ojturkl-ekhlhtjr-k/
http://tomvandeput.cmail19.com/t/i-l-ojturkl-ekhlhtjr-u/
http://tomvandeput.cmail19.com/t/i-l-ojturkl-ekhlhtjr-o/


grote bovenlokale uitstraling krijgen voor onze provincie en ver daarbuiten. 

  

lees hier het krantenartikel 

 

   
 

 

Muur van begijnhof sfeervol verlicht  

 

   

De muur van het Begijnhof in de Badderijstraat staat er 

sinds kort heel anders bij. Een sfeervolle verlichting 

zorgt er immers voor dat de bezoekers ook 's avonds 

hun weg naar de binnenstad vinden. 

Op die manier worden 2 interessante horeca-spots, het 

Dusartplan en de Zuivelmarkt, mooi met elkaar 

verbonden en verhoogt de verlichting ook het 

veiligheidsgevoel bij de wandelaars. 

Met ons lichtplan verlichten we sinds enkele jaren historische gebouwen zoals het 

stadhuis, kathedraal, corswarem,.... 

Vanaf nu ook de tuinmuur van het Begijnhof. Op deze manier verbinden we ook het 

evenmentenplein Dusart met de vernieuwde Zuivelmarkt of Paardsdemerstraat. 

lees hier het krantenartikel 

 

   
 

 

CD&V lanceert fietsactieplan voor gemeenten  

 

   

Limburg staat bekend als dé fietsprovincie van 

Vlaanderen. Naast een uitgebreid fietsroutenetwerk 

gaat steeds meer aandacht naar de uitbouw van snelle 

fietsverbindingen of 'fietsostrades' die Limburg 

doorkruisen voor functioneel gebruik. CD&V lanceert 

het idee om dergelijke fietsostrade eveneens uit te 

bouwen doorheen de mijngemeenten en daarbij 

gebruik te maken van het bestaande Kolenspoor. CD&V 

heeft eveneens een praktisch visieplan gemaakt om fietsgebruik verder te stimuleren in 

alle Limburgse gemeenten. 

http://tomvandeput.cmail19.com/t/i-l-ojturkl-ekhlhtjr-b/
http://tomvandeput.cmail19.com/t/i-l-ojturkl-ekhlhtjr-n/


lees hier het krantenartikel 

 

   
 

 

Pukkelpop 2017 was succeseditie  

 

   

Pukkelpop 2017 was een sfeervolle editie! 3 dagen 

muziek op 8 podia, waarbij er een groot aanbod 

was van verschillende muziekstijlen. Grote namen 

waren de Editors, Mumford & Sons, Bastille en 

2manydj's.  

Schepen Vandeput: "Een vlekkeloze organisatie met 

een goede samenwerking tussen 

vrijwilligers, veiligheids-, medische- en 

stadsdiensten resulteerde in 3 dagen top-entertainment met 180.000 festivalbezoekers. 

Pukkelpop is en blijft zo een grote troef voor Hasselt op evenementeel, cultureel en 

economisch vlak".   

 

   
 

 

Geslaagde 46e editie Virga Jessefeesten  

 

   

Hasselt was deze zomer in de ban van de 

zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten. 

Meer dan 2.000 deelnemers liepen mee in de 

Ommegang, die 4 keer uittrok. Liefst 95.000 bezoekers 

werden er geteld. Zij zagen niet alleen de Ommegang, 

maar ook een mooi versierde stad, het werk van 50 

'rotten' of straatcomité‘s. 

Veel dank en waardering voor de organisatoren, die al 

jaren met de voorbereiding van deze Feesten bezig zijn geweest. En ook bewondering 

voor de vele honderden vrijwilligers, die tijdens de hele zomer de handen uit de mouwen 

hebben gestoken. 

bekijk hier het video-fragment 

 

   
 

 

http://tomvandeput.cmail19.com/t/i-l-ojturkl-ekhlhtjr-p/
http://tomvandeput.cmail19.com/t/i-l-ojturkl-ekhlhtjr-x/


De visie achter onze stadsvernieuwing  

 

   

“Als stadsbestuur voeren wij een actief 

investeringsbeleid. Kijk naar de verschillende grote 

stadsvernieuwingsprojecten van zowel de overheid als 

van privéspelers.  

Wij bouwen niet om te bouwen, maar doen dit voor een 

betere kwaliteit op vele vlakken zoals wonen, 

dienstverlening, cultuurbeleving, etc. Bovendien gaan 

we doordacht te werk en volgen een duidelijke visie, 

uitgewerkt in een onderbouwd plan, bekend als 'stad 

met een plan'.” 

Dat zegt schepen Tom Vandeput in een uitgebreid interview met Bouwkroniek, 

editie september. 

lees hier het artikel 

 

   
 

 

Hasselt sterkste daler leegstand bedrijfsgebouwen  

 

   

In Limburg staan helaas heel wat bedrijfspanden leeg, 

ondanks de grote vraag naar bedrijfsgebouwen. 

Schepen Tom Vandeput: "Hasselt beschikt over 

een leegstandsbelasting, om op te treden bij 

langdurige leegstand. Maar wij willen bedrijven en 

zaakvoerders liever positief motiveren en begeleiden 

om zich in Hasselt te vestigen, te investeren of uit te 

breiden op goed uitgeruste bedrijventerreinen.   

Gevolg: de leegstand van bedrijfsgebouwen is het laatste jaar gedaald van 33 naar 22 

lege bedrijven en daarmee haalt Hasselt de beste score van sterkste daler op vlak van 

bedrijfsleegstand." 

lees hier het krantenartikel 

 

   
 

 

Armani opent winkel in Hasselt  

http://tomvandeput.cmail19.com/t/i-l-ojturkl-ekhlhtjr-m/
http://tomvandeput.cmail19.com/t/i-l-ojturkl-ekhlhtjr-c/


 

   

Schepen van Economie Tom Vandeput: "Aan de 

Demerstraat openen gelijktijdig 4 nieuwe winkels. Deze 

nieuwe winkels op het kruispunt van de Demerstraat - 

Paardsdemerstraat werken de leegstand op deze 

locatie volledig weg. Met Armani komt er opnieuw een 

grote naam naar Hasselt, die we kunnen toevoegen aan 

ons shopping-aanbod. Deze bestuursperiode konden 

we Inno, Nespresso, Primark, Cos, Other stories, 

Starbucks, Ellis,... in ons centrum verwelkomen als spraakmakende nieuwkomers. Ikea en 

Decathlon aan de ring. Onze zelfstandige handelaars blijven echter de kracht van 

Hasselt! Zij zorgen voor unieke producten die je elders niet kan vinden. Maar de 

combinatie van speciaalzaken en ketens maakt Hasselt uniek in Vlaanderen!" 

lees hier het krantenartikel 

 

   
 

 

Leegstaande winkelramen worden "infoborden"  

 

   

"In het najaar lanceren we ons nieuwe actieplan tegen 

winkelleegstand ism ons centrummanagement. 

Intussen brengen wij nu al op een 

aantal leegstaande winkelramen stickers aan met 

boodschappen over de stad of over evenementen", zegt 

schepen van Economie Tom Vandeput. 

Op die manier wordt een minder leuk zicht in de straat 

tijdelijk omgevormd tot een fris beeld met leuke informatie. Al blijft onze prioriteit 

uiteraard om de leegstand zelf zo veel als mogelijk in te dijken. 

lees hier het krantenartikel 

 

   
 

 

Zoektocht naar centrummanager op kruissnelheid  

http://tomvandeput.cmail19.com/t/i-l-ojturkl-ekhlhtjr-q/
http://tomvandeput.cmail19.com/t/i-l-ojturkl-ekhlhtjr-a/


 

 

   

Hasselt is op zoek naar een centrummanager. Die moet 

ervoor zorgen dat er nog meer shoppers naar de stad 

komen en ook dat de samenwerking tussen de 

handelaars nog vlotter kan verlopen. 

Nog tot 15 september kunnen gegadigden zich 

kandidaat stellen. Precieze voorwaarden zijn te vinden 

op de stadswebsite: 

https://www.hasselt.be/nl/vacatures#fcid-2483 

lees hier het krantenartikel 

  

  

 

   
 
 

 

 

TOM VANDEPUT  

 

Eerste schepen 

Schepen van Economie, Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid, Landbouw, Grenslandhallensite  
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http://tomvandeput.cmail19.com/t/i-l-ojturkl-ekhlhtjr-f/
http://tomvandeput.cmail19.com/t/i-l-ojturkl-ekhlhtjr-z/
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http://tomvandeput.cmail19.com/t/i-l-ojturkl-ekhlhtjr-v/

