Er beweegt heel wat in Hasselt.
Voorbije 8 jaar mocht ik als schepen mee mijn schouders zetten onder heel wat mooie
realisaties die het wonen, werken en leven in onze stad beter maken.
Denk maar aan de realisatie van het nieuwe zwembad, het vernieuwde Kapermolen- en
stadspark, de uitbouw van de Grenslandhallensite met trampolinepark Jumpsquare en
discotheek Versuz, de uitbouw van Corda Campus, de nieuwe kantorensite langs de
Ring, nieuwe woongelegenheden voor alle doelgroepen, het voetbalplan, etc...
Maar ons werk is nog niet af! Laat ons verder groeien én toch onszelf blijven.
Met uw steun op 14 oktober werk ik graag verder voor Hasselt én voor Limburg! Omdat
onze steden niet zonder een sterke provincie kunnen.
Daarom vraag ik graag 2 x uw stem op 14 oktober!
Tom
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Verderwerken voor Hasselt
De weg vooruit voor een ondernemende stad!
GEMEENTERAAD: 'Een hartelijk Hasselt'
PROVINCIERAAD: 'Wij koesteren Limburg'
Graag 2 x uw stem op 14 oktober!

Verderwerken voor Hasselt

U kan ook de komende 6 jaar op mij blijven rekenen!
Hasselt groeit, buurten worden getransformeerd met
respect voor de schaal van de omgeving, nieuwe
initiatieven krijgen vorm.
Hasselt evolueert geleidelijk naar een moderne,
dynamische, creatieve en aantrekkelijke stad.
Samen met u wil ik verder werken aan Hasselt als stad
van de toekomst. Hasselt als motor voor Limburg.
lees hier Tom zijn plannen

De weg vooruit voor een ondernemende stad!
Er is de voorbije jaren ook hard gewerkt voor en door
ondernemers.
Tussen 2012-2018 kende Hasselt een netto jobgroei
van 3.250 jobs!
Op deze ingeslagen weg wil ik graag verder werken.
lees hier mijn visieplan voor een ondernemende stad

GEMEENTERAAD: 'Een hartelijk Hasselt'

Tom Vandeput, 2de plaats
Burgemeester Nadja Vananroye over Tom:
"Tom had voorbije jaren een belangrijk aandeel in de
transitie van onze stad. Zo werden mede door hem vele
projecten gerealiseerd die de kwaliteit van wonen,
werken en leven in Hasselt ten goede komen. Denk
maar aan het nieuwe zwembad, Corda Campus, de
nieuwe dynamiek op de Grenslandhallensite, nieuwe
woonkavels voor jonge gezinnen, Ikea, het stads- en
Kapermolenpark...
Ook voor de toekomst heeft Tom een ambitieus
visieplan klaar".
wij kiezen voor een hartelijk Hasselt
lees hier meer over Tom
verkiezingsprogramma Hasselt

PROVINCIERAAD: 'Wij koesteren Limburg'
Tom Vandeput, Lijsttrekker, 1e plaats
Limburg, de beste regio van Vlaanderen om te leven,
wonen én werken. Een fantastische provincie!
Wij zijn voor Limburg. Vandaag. Morgen. Altijd.
bekijk hier het video-fragment
bijlage HBVL
verkiezingsprogramma Limburg

Graag 2 x uw stem op 14 oktober!

Met uw steun op 14 oktober werk ik graag verder voor Hasselt én voor Limburg! Omdat
onze steden niet zonder een sterke provincie kunnen.
Daarom vraag ik graag 2 x uw stem op 14 oktober!

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