
Positieve impuls voor stationsbuurt
Zo namen we pas nog een belangrijke 
beslissing waardoor een van de grootste 
‘zwarte punten’ van onze stad eindelijk 
kordaat wordt aangepakt. We gaven 
groen licht voor een project dat onze 
stationsbuurt een nieuwe, positieve im-
puls zal geven. Dat was broodnodig. Heel 
wat bestuursploegen hadden de mond vol 
van de aanpak van de stationsbuurt. Wij 
doen er effectief iets aan. 

Beloofde verandering
Ook de essentiële vernieuwing van 
het station zélf draait ondertussen op 
volle toeren. De heropleving van onze 
stationsbuurt is voor ons een belangrijk 
beleidspunt. Het station is een van de 
toegangspoorten voor bezoekers van 
onze stad. Maar ook de Hasseltse pen-
delaar vertoeft er vaak. Dat is dan best 
een mooie omgeving waar mensen zich 

op hun gemak voelen. Daar streven we 
naar. Daar werken we aan. Daar namen 
we al concrete stappen voor. En daar zal u 
op het terrein nog zichtbare verandering 
merken. Veranderingen die we beloofd 
hadden. Want zeggen wat we doen en 
doen wat we zeggen: dat doen we goed. 

Blijf ondertussen goed voor uzelf en voor 
elkaar zorgen. 

Beste inwoner,

Bent u dat coronanieuws ook zo beu 
als koude pap? Ik in ieder geval wel. 
Nu de vaccinatiecampagne op volle 
toeren begint te draaien, mogen we in 
ieder geval hopen op een verbetering 
van ons dagelijks leven. 

Gelukkig zien we dat ons stads-
bestuur – naast alle ‘coronagerela-
teerde’ maatregelen – ook stilaan 
verder gaat met het uitvoeren van 
ons bestuursakkoord. De kordate 
aanpak van onze burgemeester en 
zijn ploeg werpen hun vruchten af. 
Onze stad verandert en wordt ‘groots’ 
op mensen maat. 

Dat is de allesomvattende titel van 
het bestuursakkoord dat deze ploeg 
omzet in de praktijk. 

We zetten Hasselt op de kaart met 
vernieuwende initiatieven die tot 
ver buiten de stadsgrenzen wor-
den gedragen. Daar hebben de 
N-VA-schepenen natuurlijk een stevig 
aandeel in. We mogen alvast fi er zijn 
op hun werk. En dat is nog lang niet 
alles, want zij werken ferm hard door. 
Zo kan onze mooie stad zich verder 
ontwikkelen en daar gaan we resoluut 
voor, mét de N-VA! 

Tot binnenkort en zorg goed voor 
uzelf.

Met vriendelijke 
Vlaamse groeten

Lut Creemers
Voorzitter 
N-VA Hasselt

Burgemeester
Steven Vandeput: 
“Met de stationsbuurt 
pakken we een van de 
grootste ‘zwarte punten’ 
van onze stad aan.”

N-VA zet Hasselt op de kaart
Laten we het eens niet over corona hebben. Ondanks het feit dat deze pandemie 
nu al meer dan een jaar een grote hap uit de tijdsbesteding van onze stadsdien-
sten neemt, slaagt het Hasseltse stadsbestuur er toch in om ook nog ‘gewoon’ 
beleid te voeren. We moeten immers vooruit met onze stad. Die is volop in bewe-
ging. Jammer genoeg konden we nog niet genieten van de ingrijpende verande-
ringen die er al plaatsvonden, maar we gaan er wel mee door. 
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Hasselt neemt voortrekkersrol voor toegankelijk Vlaanderen
De e-Drempelmeter, een elektronische toegankelijkheidsscan, is klaar om uitgerold te worden over heel Vlaanderen. De stad 
Hasselt en de hogeschool UCLL werkten twee jaar lang intensief samen aan dit project. Nu komen ze met een reeks belangrijke 
hulpmiddelen voor andere Vlaamse lokale besturen om hun aanbod toegankelijker te maken. Zo kunnen we de meest kwetsbare 
doelgroepen nog beter bereiken. Daar bleek met de huidige coronapandemie nog meer nood aan.

“Uit de pilootfase kunnen we besluiten dat de e-Drempelmeter een impact heeft op de toegankelijkheid. Maar liefst 70 procent van de  
betrokken organisaties bereikte de gewenste doelen. Daarenboven is 95 procent ervan overtuigd dat 
de e-Drempelmeter hun organisatie in de toekomst toegankelijker zal maken”, aldus Dymfna Meynen, 
schepen van de Hasselaar en bevoegd voor toegankelijkheid. Met de uitrol van de e-Drempelmeter over 
heel Vlaanderen hopen het departement Gelijke Kansen van de Vlaamse Overheid, de stad Hasselt en 
hogeschool UCLL op blijvende veranderingen en toegankelijkheid over heel Vlaanderen. 

Schepen Joske Dexters promoot 
‘aangifte gedeeld verblijf  
minderjarige’
Wanneer ouders niet meer samenwonen, worden min-
derjarige kinderen ingeschreven op het adres van een 
van de ouders, ook al delen de ouders de opvoeding. 

In het dossier van de minderjarige kan men vermelden 
dat de minderjarige af en toe of voor de helft van de tijd 
verblijft bij de ouder bij wie het kind niet is ingeschreven. 
De stad Hasselt zet daarom de ‘aangifte gedeeld verblijf 
minderjarige’ in de kijker. “Tot op heden werd van derge-
lijke aangifte maar zelden gebruik gemaakt. Toch kan dit 
belangrijk zijn voor de hulpdiensten”, zegt schepen van 
Burgerzaken Joske Dexters.  

“Voor minderjarige kinderen, die voor minstens de helft 
van hun tijd bij de ouder in Hasselt verblijven maar hun 
domicilie buiten Hasselt hebben bij de andere ouder, 
koppelen we voordelen aan die registratie”, aldus Jos-
ke Dexters. Bij dit gedeeld verblijf kunnen ouders een 
beroep doen op bepaalde Hasseltse rechten zoals bij 
inschrijvingen voor sportkampen, sportcursussen en 
speelpleinwerking. Maar deze kinderen hebben ook recht 
op de BuzzyPass en de UIT-pas. Hun rechten worden dus 
gelijkgesteld met die van andere Hasseltse kinderen”, legt 
schepen Dexters uit.

Stad lanceert toeristische campagne 
Smaakmaker Spraakmaker
Hasselt Smaakmaker Spraakmaker. Met die slogan wil de stad 
Hasselt haar positie als hoofdstad en trendsetter nog meer in 
de verf zetten. 

“We gaan onze eigen toeristische troeven uitbreiden én verster-
ken door de hele regio te betrekken. Zo profileren we Hasselt als 
ideale uitvalsbasis voor de provincie”, aldus schepen van Toeris-
me Rik Dehollogne.

Vijf thema’s
“De komende jaren zullen we ons bestaande én nieuwe aanbod 
bundelen in vijf thema’s: smaak, muziek, actuele kunst, groen, 
kennis & innovatie. Dat zal de basis zijn voor ons toeristische 
verhaal. We pakken uit met nieuwe wandelingen, specifieke gad-
gets, brochures, de nieuwe HasPas en een gloednieuwe website. 
Kortom: een nieuw toeristisch concept waarmee we bezoekers 
willen laten kennismaken met de vele facetten van Hasselt”, 
vertelt Rik Dehollogne.

Limburg begint in Hasselt
De centrale ligging en de optimale accommodatie in combinatie 
met een hoogstaand toeristisch aanbod maken van Hasselt ook 
een ideale uitvalsbasis. Daarom pakken we uit met de baseline 
‘Limburg begint hier’”, legt Dehollogne de campagne uit.

Schepen van de Hasselaar en Toegankelijkheid Dymfna Meynen: 
“De e-Drempelmeter heeft een duidelijke impact op de toegankelijkheid 
van een organisatie.”

Schepen van Toerisme 
Rik Dehollogne: 
“Met ons nieuwe toeristische 
concept willen we bezoekers 
laten kennismaken met de 
vele troeven van Hasselt.”

Schepen van Burgerzaken 
Joske Dexters: 
“De ‘aangifte gedeeld  
verblijf’ is een belangrijk 
instrument voor kinderen 
van gescheiden ouders.”

hasselt@n-va.be

2 NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE



Gedeputeerde Bert Lambrechts daagt Limburgers 
uit om nieuwe wandelroutes te ontdekken
Afgelopen jaar ontdekten de Limburgers hun provincie al wandelend. Er werden in 
2020 immers beduidend meer wandelaars geteld op de Limburgse wegen en paden 
dan het jaar ervoor. Dat heeft  uiteraard alles te maken met de coronacrisis, maar 
het bewijst ook dat Limburg een perfect alternatief te bieden heeft . 

“We beleven inderdaad een ware 
wandelhype en dat is fantastisch nieuws. 
Wandelen kost niks, is goed voor de 
conditie, men kan de zinnen even 
verzetten en prachtige pareltjes natuur 
ontdekken,” aldus N-VA-gedeputeerde 
voor Natuur en Milieu Bert Lambrechts. 

Limburgse Wandelchallenge
Samen met de Regionale Landschappen 
en Het Belang van Limburg kwam de 

provincie met een nieuw initiatief: 
De Limburgse Wandelchallenge. “We 
hebben nu al meer dan 2.000 kilometer 
wandelpaden maar er zijn nog heel wat 
onbekende gebieden. Die willen we 
samen met alle Limburgers ontdekken. 
Alle 42 Limburgse steden en gemeenten 
komen aan bod. We dagen de Limburger 
uit om zo veel mogelijk de voorgestelde 
wandelroutes te proberen.” 

Wilt u meer te weten komen over dit pro-
ject? Surf dan naar www.hbvl.be/challenge 
en wie weet wint u een leuke prijs! 

Bert Lambrechts, N-VA-gedeputeerde 
voor Natuur en Milieu, provincie Limburg
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BEZOEK VOEDSELBANK 
De voedselbank heeft tijdens de coronacrisis 
beduidend meer werk. Burgemeester Steven 
Vandeput bracht een werkbezoek en bedankte de 
vrijwilligers achter de schermen voor hun inzet. 

WERELDDOWNSYNDROOMDAG
Op 21 maart was het Werelddownsyndroomdag. 
Schepen van de Hasselaar Dymfna Meynen trok 
twee verschillende sokken aan om aan te tonen 
dat ‘anders zijn’ dik oké is.

NIEUWE MARKTKRAAM
De winnares van Bake Off Vlaanderen, Jaline 
Vandromme, baatte in april een kraam uit op 
de wekelijkse vrijdagmarkt. Meteen een extra 
trekpleister.

VRIJWILLIGERSONTBIJT
Op de Dag van de Vrijwilliger werden de vrij-
willigers van de stad Hasselt bedankt met 
een (afhaal)ontbijt uit handen van schepen 
van de Hasselaar Dymfna Meynen.

VOORZITTER C-FIN
Steven Vandeput is behalve burgemeester 
ook voorzitter van de commissie Financiën, 
Begroting, Algemeen Beleid en Justitie in 
het Vlaams Parlement. 

VERNIEUWDE POORT JAPANSE TUIN
De toegangspoort van onze Japanse Tuin 
werd onder het toeziend oog van schepen 
van Toerisme Rik Dehollogne helemaal 
vernieuwd. 

ONLINE NIEUWJAARSRECEPTIE
We moesten dit jaar creatief zijn met 
onze nieuwjaarsreceptie. Die vond online 
plaats en werd gekoppeld aan twee 
interessante inhoudelijke uiteenzettingen 
van onze burgemeester.

NIEUW WEGDEK 
Na herhaaldelijk aandringen van 
burgemeester en Vlaams volksvertegen-
woordiger Steven Vandeput legde het 
Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer 
een mooi nieuw wegdek aan op de 
Sint-Truidersteenweg in 
Sint-Lambrechts-Herk.

N-VA Hasselt 

in beeld
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Pal� jn
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Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Steven Vandeput, burgemeester


