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Beste Hasselaren

Snakken jullie ook allemaal 
naar het normale leven?  
Op bezoek gaan bij vrienden 
en familie. Een restau-
rantbezoekje. Langs de 
zijlijn wat babbelen bij de 
sportwedstrijd van zoon of 
dochter. Met de vereniging 
een uitstap doen. Het zijn 
allemaal zaken die nu niet 
mogelijk zijn en dat weegt 
stevig door. Toch moeten 
we de gezondheid laten 
primeren en de richtlijnen 
strikt opvolgen. Alleen zo 
komen we eruit. 

En als we er dan uitkomen 
dan zal onze stad er prachtig 
uitzien. De Grote Markt met 
bomen, zitjes en vernieuwde 
aanpalende straten, de 
Blauwe Boulevard met een 
prachtig verbindingsplein 
en het Kolonel Dusartplein 
ondergingen een metamor-
fose. Zo hebben we toch 
al heel wat om naar uit te 
kijken. Maar hou het onder-
tussen nog gezond, oké? 

Hopelijk tot binnenkort.

Lut Creemers
Voorzitter N-VA Hasselt

Samen slaan we ons erdoorheen
De coronacrisis hakt diep in op ons dagelijkse leven. Het virus richt een ware ravage aan. 
Ik wil mijn oprechte steun betuigen aan al wie door de ziekte werd getroffen, of wie door 
Covid-19 een naaste verloor.

Bij het uitbreken van de crisis nam het  
stadsbestuur onmiddellijk zijn verantwoorde-
lijkheid, met aandacht voor alle bevolkings-
groepen. Twee maanden geleden namen  
we al maatregelen om het allemaal een beetje 
draaglijk te maken.

Hasselt helpt
In onze woonzorgcentra installeerden we 
computers zodat de bewoners contact kunnen 
houden met hun familie. Vrijwilligers belden 
senioren die thuis alleen wonen. De spontane 
solidariteit van de Hasselaren verenigden we 
in het initiatief ‘Hasselt Helpt’ om mensen te 
helpen die het nodig hebben. De allerzwaksten 
en daklozen verliezen we niet uit het oog. De 
meer dan 400 Hasseltse handelaars en horeca 
zijn zwaar getroffen. Daarom werkten we door 
aan de herinrichting van de binnenstad. U zal 
de omgeving van de Grote Markt niet meer 
herkennen. Onze stad is aantrekkelijker dan 
ooit.

We geven élke Hasselaar een horecabon ter 
waarde van 5 euro om na de coronacrisis 
te gebruiken bij onze Hasseltse horeca. De 
terrasbelasting werd voor dit jaar opgeschort. 
De stad ondersteunt cafés en restaurants die 
afhaalmenu’s maken of aan huis leveren.  
We maakten ook 100.000 euro vrij voor  
Hasseltse verenigingen die kosten hadden door 
afgelaste evenementen.

Mondmaskers
We zorgden ervoor dat iedereen 
een mondmasker kreeg. De 
maatregelen worden versoepeld 
maar het is nog steeds niet  
‘business as usual’. Hou u 
aan de richtlijnen. Zorg 
goed voor uzelf en voor de 
anderen. Samen slaan we 
ons erdoorheen.

Steven Vandeput 
Uw burgemeester

Creatie van prachtig 
groen park in Kuringen

Nieuwe impuls voor binnenstad
door verkoop deel TT-center

Duidelijkheid rond

Vergroening
speelplaatsen

Aanpak
cannabisshops

Kraakpanden in stationsbuurt
worden dichtgespijkerd

Ondanks coronacrisis bestuurt de N-VA in Hasselt voort
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Onze schepenen in de kijker

Digitaal contact houden
Het digitaal buurtplatform Hoplr rollen we door de 
coronacrisis versneld uit over heel de stad. “Dat platform 
past perfect in crisissituaties. We zetten daarmee in op 
burgerparticipatie, we stimuleren de sociale cohesie en 
plaatsen berichten over hyperlokale thema’s. Bovendien 
bekijken we de lokale situatie om eventueel heel gericht in 
te grijpen”, zegt schepen van de Hasselaar Lies Jans.

“Alle Hasselaren kregen een uitnodiging van Hoplr om zich 
te registreren. Het platform blijft beperkt tot uw buurt: in 
totaal 22 Hasseltse wijken. Uiteraard bent u niet verplicht 
om daarin mee te stappen. Eens geregistreerd kan u de hulp 
van uw buren inroepen om bijvoorbeeld een boormachine 
of een ladder te lenen. Maar ook als u hulp wil aanbieden of 
gewoon eens wil afspreken, is het een ideaal platform.”

“Hoplr biedt heel wat voordelen in de corona-
crisis. De versterkte maatregelen die de 
overheid nam, leidden tot minder sociaal 
contact en meer thuisisolatie of in 
sommige gevallen zelfs quarantaine. 
Het zijn daarom moeilijke tijden 
voor iedereen. Via Hoplr houden 
buren makkelijk en zonder risico 
contact met elkaar”, volgens Jans.
 

Lies Jans
Schepen van de Hasselaar 

Winkelhieren online
Op www.shopinhasselt.be geeft de stad Hasselt alle lokale  
handelaren met een webshop weer. “Om de Hasselaren de weg 
te wijzen naar onze lokale handelaars en om onze handelaars  
te ondersteunen, lanceren we deze webpagina”, stelt schepen 
van Economie Rik Dehollogne.

“Heel wat Hasseltse handelaars hebben een webshop die de klok 
rond open is. Daarnaast richten vele horecazaken zich momenteel 
op afhaal, zodat u thuis van hun lekkere gerechten kan genieten. 
Sommige hebben zelfs, op een paar weken tijd, een webshop ge-
lanceerd. Onze Hasseltse handelaars verdienen in deze moeilijke 
tijden heel wat lof.”

“Als stadbestuur vinden we het belangrijk om ook ons steentje bij 
te dragen. Naast de links naar lokale webshops, 
vindt u op de pagina ook een lijst van handelaars 
die momenteel op afspraak werken in hun winkel. 
Uiteraard is de volksgezondheid prioriteit num-
mer een. Maar we willen de mensen bewust ma-
ken van het belang van het voortbestaan van 
een sterke lokale handel en horeca. Een stad 
zonder handel en horeca is een dode stad. 
Hierbij een warme oproep om uw favoriete 
lokale handelaar te steunen.”

Rik Dehollogne
Schepen van Economie

Tot uw dienst
De stad Hasselt hecht het grootste belang aan uw gezondheid, 
en aan die van alle Hasselaren. Daarom nemen we enkele 
noodzakelijke en strikte maatregelen om de verspreiding van 
het coronavirus te vertragen en de volksgezondheid te be-
schermen.

We vragen u om onnodige verplaatsingen naar de loketten van 
stadhuis ‘t Scheep zoveel mogelijk te beperken. Gebruik indien 
mogelijk de digitale loketten. Veel zaken kan u online regelen. 
Ondervindt u moeilijkheden, bel dan gerust op het algemeen 
nummer van de stad Hasselt: 011 23 90 00. De medewerkers hel-
pen u telefonisch verder. De dienstverlening blijft 
gegarandeerd, maar u kan niet langer zomaar 
langskomen. U kan nog steeds terecht aan het 
loket, maar alleen op afspraak. Een afspraak 
maakt u via het algemeen nummer of via de 
webstek www.hasselt.be. De jubilarissen van 
de afgelopen maanden hebben we niet kun-
nen bezoeken, thuis of op het feestadres, 
en ook niet ontvangen op het historisch 
stadhuis. Maar uitstel is geen afstel. Zo-
dra de maatregelen het toelaten, maken we 
nieuwe afspraken met de jubilarissen.

Joske Dexters
Schepen van Bevolking & Burgerlijke Stand

Gemeenteraad gaat digitaal
Door de opgelegde coronamaatregelen konden de gemeenteraden 
van maart, april en mei niet in normale omstandigheden plaats-
vinden. “Een bijeenkomst van de 41 gemeenteraadsleden in de 
raadszaal van ’t Scheep was uitgesloten”, zegt gemeenteraads-
voorzitter Guido Fissette.

De eerste gemeenteraad in coronatijd op 24 maart verliep zelfs via 
mail. “Toen hebben we volgens de richtlijnen van het Agentschap 
Binnenlands Bestuur een uitzonderlijke gemeenteraad via mail ge-
organiseerd. Dat was niet ideaal. Zo konden we bijvoorbeeld alleen 
hoogdringende punten agenderen. Maar in april konden we al een 
volledige openbare online gemeenteraad houden. 
Nog niet in ’t Scheep, maar toch al in een virtuele 
vergaderzaal via videoconferentie. Het was ook 
een volwaardige gemeenteraad met volledige 
agenda, te volgen via de website van de stad 
Hasselt. Onze gemeenteraadsleden beschik-
ken allemaal over een tablet. Zij volgen de 
gemeenteraad probleemloos, komen tussen 
op agendapunten én stemmen geldig. 
Maar uiteraard hopen we binnenkort 
opnieuw live met elkaar in debat te gaan”, 
besluit Fissette.

Guido Fissette
Voorzitter gemeenteraad
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www.n-va.be/hasselt

Muziek in de zorg
Hasseltse muzikanten geven miniconcerten in onze  
zorginstellingen. Zo zorgen zij voor welgekomen afwisseling 
en animatie in het leven van onze zorgbehoevenden.

Trouwen in coronatijden
Onze schepen van Burgerlijke Stand Joske Dexters trouwde 
enkele koppels van wie de familie digitaal aanwezig was.

Hasselt Helpt
Meer dan 700 vrijwilligers 
boden zich spontaan aan 
op ons online platform 
Hasselt Helpt.

Tablets voor 
Hoge Vijf
Schepen van de  
Hasselaar Lies Jans  
deelde tablets uit aan  
de bewoners van  
Hoge Vijf.

Dank je wel
In heel wat straten en pleinen 
van Hasselt en omstreken, 
komen er, stipt om 20 uur, 
mensen naar buiten en wordt 
er in de handen geklapt, 
gefloten, gezongen, gelachen 
en zelfs gemusiceerd en dat 
minutenlang. Mooi is dat.

N-VA Hasselt in beeld

Hasselt Helpt

Stad Hasselt neemt voor 600.000 euro ondersteuningsmaatregelen

5 euro
Hasselt BONHasselt

Helpt

Oprichting online 
vrijwilligersplatform ‘Hasselt Helpt’
1085 Hasselaren schreven zich al in

Elke Hasselaar krijgt een bon van €5
 voor consumptie in een Hasseltse 

horecazaak (= +/- 400 000 euro)
Vrijstelling terrasbelasting

(= 90 000 euro)

Steun aan verenigingen 
(= 100 000 euro)

Videochat
voor bewoners woonzorgcentrum

€
€

€
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht

012095


