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Opening nieuwe stadskantoor
Op 27 augustus opende ons nieuwe
Hasseltse stadskantoor, een open huis voor iedereen.
Eerste schepen Tom Vandeput: "Met dit nieuwe kantoor
willen wij onze dienstverlening verder verbeteren.
Inwoners, ondernemers en bezoekers zullen zo vlotter,
efficiënter en klantvriendelijker geholpen worden. Alle
stadsdiensten met een 600-tal personeelsleden
werden centraal op deze ene locatie samen gehuisvest,
waardoor bezoekers niet meer moeten zoeken naar de
juiste locatie. Inwoners, ondernemers en bezoekers
zullen vlotter, efficiënter en klantvriendelijker geholpen
worden, waarbij diensten ook onderling sneller kunnen
samenwerken".
Architecturaal werd er gekozen voor een bijzonder
ecologisch gebouw, waardoor de energiekosten sterk dalen. Het oude stadhuis aan het
Groenplein blijft behouden voor ceremoniële diensten zoals trouwplechtigheden. De
oude stadskantoren zullen verkocht worden waarbij de opbrengst bijdraagt om het
nieuwe kantoor te financieren.

Handige gids voor Hasseltse handelaars
Het stadsbestuur lanceerden samen met de
centrummanager een handige pocketgids voor
Hasseltse handelaars en horecaondernemers.
"Ondernemers willen hun tijd investeren in hun
handelszaak, klanten ontvangen, nieuwe klanten
aantrekken. En dus geen tijd verliezen met het
opzoeken van allerlei praktische informatie", aldus
schepen van Economie Tom Vandeput. Het formaat past in de kassa of toonbank en
bevat alle nuttige contactgegevens voor hun bedrijfsvoering.
lees hier het krantenartikel

Installatie waterkrachtcentrale aan Hasseltse sluis
De Vlaamse Waterweg opende recent een pomp- en
waterkrachtcentrale aan het sluizencomplex aan het
Albertkanaal in Godsheide - Hasselt.
Zo zal niet alleen groene stroom opgewekt worden die
goed is voor de bevoorrading van 1.500 gezinnen,
maar wordt ook een vlotter kanaalverkeer verzekerd in
periodes van droogtes en lage waterstanden.

RTT-site 4 maanden evenementenplein
Tijdens de zomer en herfstmaanden krijgt Hasselt een
nieuw evenementenplein aan het RTT-gebouw in het
stadscentrum. Daar kunnen openluchtcinema,
straattheater, kleinschalige evenementen en
sportactiviteiten plaatsvinden.
In de herfst maakt de site zich klaar voor een renovatie
van leegstaande kantoren naar een mooi wooncomplex
voor verschillende doelgroepen zoals studenten,
starters, ...
www.debonnefant.be
lees hier het krantenartikel

Limburg ontdekken met de Segway

Hasselt en Limburg ontdekken via de Segway, het kan
vanaf nu. Vertrekpunt is de Hasseltse
Grenslandhallensite.
"Dit nieuwe initiatief draagt bij tot de aantrekkelijkheid
van deze site. Zo hebben we de ambitie om met deze
ontspanningssite stilaan de grootste vrijetijdscluster in
Limburg te worden, waar mensen een hele dag terecht
kunnen", aldus de voorzitter van de Grenslandhallen
Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Onlangs organiseerden de 7 Limburgse regio's een
nieuw evenement rond Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen. Op de Corda Campus belichtten tal van
sprekers allerlei aspecten van inhouse opdrachten,
uitgevoerd door sociale ondernemers.
"Iedereen moet een kans krijgen op de arbeidsmarkt.
Daarom zetten wij intern allerlei acties op. Bijvoorbeeld
worden bepaalde groenopdrachten uitbesteed aan sociale doelgroepen. En extern
organiseren wij met een aantal partners events en symposia rond sociaal ondernemen",
zegt schepen van Sociale Economie Tom Vandeput.

Eerste steen gelegd van nieuw museum Z33
Z33, het Huis voor Actuele Kunst naast het Begijnhof,
wordt grondig vernieuwd en uitgebreid met een nieuw
gebouw. De eerste steen werd inmiddels gelegd. De
deuren zullen volgend jaar opnieuw geopend worden.
Voor Hasselt is het nieuwe Z33 een nieuwe belangrijke
culturele en toeristische troef. Z33 maakt projecten,
tentoonstellingen, producties en publicaties. Aan de

hand van beeldende kunst, architectuur, vormgeving en film worden maatschappelijke
thema's aangebracht en kritisch belicht.

40 sociale woningen op Genkersteenweg
Momenteel worden 4 woonblokken gebouwd op de
Genkersteenweg, waarin 40 sociale appartementen
worden ondergebracht. Nadien neemt de sociale
huisvestingsmaatschappij Hacosi de gebouwen over.
"Jaarlijks groeit in Hasselt het aantal kandidaten voor
een sociale woning. Als beleid ondersteunen wij
daarom sociale huisvestingsmaatschappijen en verkopen, waar mogelijk, eigen gronden
aan hen. Ook verplichten wij de projectontwikkelaars van grote nieuwbouwprojecten om
samen te werken met sociale huisvetigingsmaatschappijen", zegt schepen
van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Nieuwe plannen voor Tuilt
Het centrum van Tuilt zal er op termijn anders uitzien.
De plannen daarvoor krijgen stilaan vaste vorm. Zo
keurde de gemeenteraad onlangs de plannen goed van
de KSA, die al jaren uitkeken naar nieuwe lokalen.
"Maar daarnaast wordt ook de brede omgeving rond de
kerk en het Sint-Jozefsplein bekeken. Tot slot willen
wij ervoor zorgen dat de beide
woonuitbreidingsgebieden die in Tuilt liggen groen kunnen blijven", zegt schepen van
Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Verbindingsweg haalt sluipverkeer uit Godsheide
De Trichterheideweg tussen het Infraxgebouw en de
sluis wordt doorgetrokken; de werken zijn onlangs
gestart. Daarmee komt het stadsbestuur zijn belofte na
om via deze weg het sluipverkeer uit het centrum van
Godsheide te weren.
"Naast deze nieuwe verbinding komt een veilig
fietspad, dat aansluit op de provinciale fietssnelweg",
aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Tom
Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Hasselt Zorgstad
Onder de noemer 'Hasselt Zorgstad' is onlangs een
nieuw initiatief opgestart: Samen zorgen voor morgen.
Het is een gezondheidsproject waar naast de stad ook
het Jessa ziekenhuis en de onderwijsinstelling PXL hun
schouders onder zetten.
Vanuit Ruimtelijke Ordening tracht men haar steentje
bij te dragen door aandacht te schenken aan een toegankelijk openbaar domein en het
opnemen van bouwregels voor aanpasbaar en levenslang wonen.

Dille & Kamille in stadscentrum van Hasselt

Onlangs opende Dille & Kamille een filiaal in Hasselt.
Opnieuw een trekker in onze stad, met een ruim
aanbod voor huis en tuin.
Het filiaal nam zijn intrek in het bekende winkelpand
van 2 x Kadet, dat op zijn beurt verhuist naar het lege
pand in de binnentuin op het Kadettenplein.

TOM VANDEPUT
Eerste schepen
Schepen van Economie, Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid, Landbouw, Grenslandhallensite
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