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OP DE AGENDA HASSELT

“Tuilt moet groen blijven”
OP DE AGENDA HASSELT

De gemeenteraad buigt zich vanavond over een recht van opstal aan KSA Tuilt 
voor de bouw van hun nieuwe lokalen. Dat is een eerste stap in de nieuwe ruim-
telijke uitvoeringsplannen voor Tuilt. “We willen ervoor zorgen dat het groen dat 
er is, blijft en zelfs uitbreidt”, zegt schepen Tom Vandeput (CD&V). 

OP DE AGENDA HASSELT

“Tuilt moet groen blijven”

Dirk JACOBS

De KSA, die al jaren naar nieuwe
lokalen snakt, krijgt een recht van
opstal voor een flinke lap grond en
er is kans dat ook Tuilt binnen en-
kele jaren over een eigen senioren-
flats zal beschikken. “De huidige 
gebouwen van KSA langs de kerk
zijn compleet versleten”, zegt
Vandeput. “Daarom is gezocht 
naar een oplossing op lange ter-
mijn. En dat terrein hebben we ge-
vonden op de hoek van de Rovers-
traat en de Rijkelstraat. KSA 
krijgt daar een terrein van ruim 47
are waar ze snel kunnen bouwen 
omdat de voorschriften dit toela-
ten. Ze kunnen er een gebouw van
200 vierkante meter oprichten, 
evenwijdig aan de stadsmagazij-
nen die daar staan. Die worden 
gebruikt door de carnavalsgroe-
pen voor de bouw en opslag van
hun wagens, de tafeltennisclub en
het Koninklijk Hasseltse Operet-
tegezelschap. Op die manier groe-
peren we het verenigingsleven op

die site.”

Sint-JozefspleinSint-Jozefsplein
Ook de wat desolate grasvlakte
van het Sint-Jozefsplein, vandaag
verworden tot de parkeerzone eerzone 

voor De Biekaar, de kerk en bras-
serie De Stroobander, krijgt een 
opwaardering. “De Biekaar en de
kerk blijven, maar de jeugdloka-
len maken plaats voor meer groen.
Achter die lokalen wordt langs de

, krijgt een 
Roverstraat de weg ‘afgebouwd’, 
daar liggen nog twee bouwplaat-
sen voor woonhuizen. Op de hoek
van de Lammerstraat en het Sint-
Jozefsplein voorzien we de moge-
lijkheid om een woon-zorgcen-

trum op te trekken, zodat ook
Tuiltenaren in eigen omge-
ving kunnen blijven wonen. 
Het Sint-Jozefsplein zelf 
wordt heringericht: de huidi-
ge kale vlakte wordt groener, 
maar er blijft voldoende par-
keergelegenheid.”

ParkPark
“Door deze hele operatie sla-
gen we erin om de beide
woonuitbreidingsgebieden 
die nog in Tuilt liggen, groen 
te houden. Dat gaat zowel 
over het binnengebied tussen
de Roverstraat-Lemmerweg
en Heerstraat, als het stuk 
grond achter het park dat zich
uitstrekt in het gebied De
Draek, achter de historische
Draekerwinning. Achter die 
historische winning ligt nu al 
een park van twee hectare dat
we uitbreiden met nog eens 
een hectare. Daardoor be-
houden we maximaal groen
in Tuilt. En ook het gebied 
voor de Draekerwinning 
wordt geschrapt als bouwzo-
ne, zodat ook dat gezicht voor
altijd met Tuilt verbonden zal
blijven.”
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Het Sint-Jozefsplein wordt vandaag 
veelal gebruikt als parking. De kale vlakte 
wordt heringericht, maar het blijft een 
parking. FOTO SERGE MINTEN


