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Beste Hasselaren
Als er een ongeziene crisis op u
neerploft, kunt u maar best een
ervaren leider met sterke schouders aan het roer hebben staan.
Met onze burgemeester Steven
Vandeput hebben we gelukkig
zo’n figuur in huis. Het vergde de
laatste maanden immers leiderschap, vastberadenheid, daadkracht en de gave om snelle en
moeilijke beslissingen te kunnen
nemen en zo onze stad doorheen
deze tsunami te loodsen. Steven,
met onze N-VA-ploeg trouw aan
zijn zijde, vervult zijn taak met
een ongebreideld enthousiasme
in combinatie met een duidelijke
visie. We mogen ons gelukkig
prijzen dat onze stad – zeker nu
– in goede handen is.
Dat neemt niet weg dat we
allemaal heel moeilijke, onzekere
tijden doormaken. Het is pas
als ons sociaal contact verplicht
wegvalt dat we merken wat voor
een sociale wezens we toch zijn.

www.n-va.be/hasselt

Samen loodsen we Hasselt door de coronacrisis

Beste Hasselaren
Sinds de uitbraak van de coronapandemie
kwam er heel wat op ons af. Van de rits
maatregelen die de verschillende hogere
overheden namen, kwamen er vele op de
schouders van de lokale overheden terecht.
Wij, dus. Gelukkig moesten we deze crisis
niet alleen aanpakken.

En toch komen we hier samen
sterker uit. Daar ben ik van
overtuigd. Zorg dus goed voor uw
naasten en voor uzelf!

•M
 et het platform ‘Hasselt Helpt’ creëerden
we al snel een netwerk van geëngageerde
Hasselaren die hun stadsgenoten die het
moeilijk hadden, te hulp kwamen.

Met vriendelijke Vlaamse groeten

•V
 erder rolden we een resem maatregelen
uit om diegenen die het hardst getroffen
worden door deze crisis, een hart onder de
riem te steken. De horecabon, de uitbreiding
van de terrassen en de afschaffing van de terrasbelasting moesten onze horeca een duwtje
in de rug geven. Met Zomer in Hasselt
probeerden we dan weer de vakantiesfeer in
onze eigen stad optimaal te integreren.

Lut Creemers
Afdelingsvoorzitter

N-VA Hasselt

•D
 e Hasselaar ging ook op verkenning in zijn
eigen stad, deelde zijn ervaringen en speciale,

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 16 oktober.

verborgen plekjes massaal en zette zo onze
prachtige stad in de kijker.
• Onze verenigingen leverden uitzonderlijke
inspanningen om de zomer toch nog
enigszins aangenaam te maken.
•D
 e opstart van de scholen vergde dan weer
enorm veel extra inspanningen van ons onderwijzend personeel. Van conciërge tot directeur:
iedereen stak een tandje (en meer) bij om ervoor
te zorgen dat onze kinderen op 1 september
naar school konden. Dat lukte prima.
Helaas is deze moeilijke periode nog niet
voorbij: waakzaamheid blijft geboden. Houd
u daarom aan de basisregels: handen wassen,
afstand bewaren en fysiek contact vermijden.
Zo raken we hieruit. Het stadsbestuur, met
N-VA Hasselt in de cockpit, zal er alvast alles
aan doen om u hier optimaal door te loodsen.
Zorg ondertussen goed voor elkaar. En voor uzelf.
Steven Vandeput, uw burgemeester
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Hasselt werkt mee aan registratieactie voor orgaandonoren
Samen met het populaire VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’ zal de stad Hasselt
orgaandonoren mobiliseren. Het programma herhaalt de grootschalige registratieactie van
twee jaar geleden en betrekt er nu nauwgezet de lokale besturen bij. “Uiteraard stappen wij
graag mee in dit project”, aldus schepen van Bevolking Joske Dexters.
“We motiveren onze inwoners, via de stedelijke communicatiekanalen, om bloed te geven en om
zich als donor te registreren.” Zo staat het letterlijk in het bestuursakkoord van de stad Hasselt.
“Het initiatief van VTM waarbij ze opnieuw Vlamingen willen mobiliseren om zich te registreren
als orgaandonor past daar perfect in”, vertelt Dexters.

Online registreren
“Via de site van de stad Hasselt moedigen we onze inwoners aan om zich te registreren als
orgaandonor. Orgaandonoren kunnen immers levens redden.”
U kunt zich eenvoudig online registreren via www.hasselt.be/nl/orgaandonatie.

“Via de gemeentelijke website
kunt u zich eenvoudig als orgaandonor registreren”, legt schepen
Joske Dexters uit.

Startende ondernemers doen ervaring op in ‘The Box’
De stad Hasselt introduceerde samen met Stebo ‘The Box’, een kant-en-klaar handelspand waar ondernemers hun idee kunnen
testen. “We willen ook in de toekomst dé shoppingstad blijven. Dit initiatief kadert perfect in die ambitie”, aldus schepen van
Lokale Economie Rik Dehollogne. Oxfam stapte als eerste in het concept.
In een leegstaand handelspand in de Maastrichterstraat 34, tussen bakkerij Vangrootloon en
café De Kleine Hal, wordt sinds september volop geëxperimenteerd met ondernemersideeën.
“Wij willen een stad zijn die bruist door een mix aan functies. Met nieuwe winkelconcepten die
de concurrentie met de online-handel aankunnen. In The Box kunnen ondernemers zulke nieuwe
concepten komen uittesten”, opent schepen Dehollogne.

Win-win voor beginnende ondernemers én de buurt

“Hasselt moet ook na de coronacrisis dé shoppingstad blijven”,
stelt schepen Rik Dehollogne.

The Box is een kant-en-klaar winkelpand, inclusief vereiste vergunningen en verzekeringen,
waarin startende en creatieve ondernemers tijdelijk hun ondernemersidee kunnen starten.
Een soort tussenstap om een concept op de wereld los te laten in een reële marktsituatie. Groot
voordeel is dat de vaak erg hoge opstartkosten wegvallen. “We vonden in de Maastrichterstraat
een prima locatie. Daarmee tonen we ook dat ons geloof in deze buurt groot is, zeker met de
verkoop en herbestemming van een deel van het TT-Center”, legt Dehollogne uit.

Jan Wouters, kabinetschef van burgemeester Steven Vandeput
Een kabinetschef is de persoon die een kabinet leidt. Als directe medewerker van de burgemeester
stuurt hij de kabinetsmedewerkers aan. Verder moet hij op de hoogte zijn van alle lopende en
toekomstige dossiers en is hij de verbindingsfiguur tussen de stadsdiensten en het schepencollege.

Hoe vult Jan Wouters die bijzondere taak in?
“Als kabinetschef heb ik een heel boeiende en gevarieerde job. Ik kom met heel veel mensen in
contact. Geen enkele dag is dezelfde en dat maakt het allemaal des te interessanter, natuurlijk.
Ik ben ook het klankbord van de burgemeester. Tegen mij kan hij volledig zijn gang gaan.
In een-op-een-gesprekken toetsen we dagelijks het Hasseltse beleid af alvorens we ermee naar
buiten treden. Een bijzonder leerrijk proces. Zeker met een burgemeester als Steven, die barst
van de ervaring en het politiek inzicht. Zo leer ik élke dag bij.”

Als kabinetschef is Jan Wouters het klankbord van de burgemeester.

hasselt@n-va.be

In de r
kijke
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Vlaamse subsidies voor Hasselt

Zomerscholen:
90.000 euro

Hasseltse verenigingen:
1.367.146 euro

Topsportschool:
15.948.263 euro

Virga Jessecollege:
113.127 euro

Digitaal ondernemersplatform:
87.000 euro

Wildwaterbaan:
1.085.710 euro

Topsport Turnhal:
796.058 euro

Schoolsport SBS Kuringen:
170.000 euro

€

Coronasteun voor cultuur, sport
en jeugd: 1.300.000 euro

Coronasteun voor verenigingen:
100.000 euro

€
€

Coronasteun voor hulpbehoevenden: 500.000 euro

Gedeputeerde Bert Lambrechts wil de Limburgers nog meer op de fiets
De coronacrisis heeft vele Limburgers opnieuw kennis leren maken met de fiets. Niet alleen in onze vrije tijd is de fiets al langer
een dankbaar vervoersmiddel, ook voor onze functionele verplaatsingen heeft de fiets voor velen de laatste maanden opnieuw
zijn meerwaarde bewezen. Met een uitgebreid netwerk van fietssnelwegen wil gedeputeerde van Mobiliteit Bert Lambrechts nóg
meer Limburgers aan het fietsen krijgen.
Samen met de stad Hasselt neemt de provincie Limburg een
proactieve, coördinerende rol op in de verdere uitbouw van het
Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF), dat vandaag
zo’n 1.940 kilometer telt. Het provinciale fietsbeleid is een absoluut
speerpunt van het huidige provinciebestuur. “Gemeenten kunnen
bij de provincie zowel terecht voor advies en expertise als voor
een financieel steuntje in de rug om lokale fietsinfrastructuur te
realiseren of te verbeteren. Veilige en voldoende brede fietspaden,
bij voorkeur aangelegd in asfalt, vormen het uitgangspunt”, aldus
gedeputeerde Bert Lambrechts.

Belangrijk knooppunt
“Hasselt vormt een belangrijk knooppunt voor de fietssnelwegen.
Met de realisatie van de fietsbruggen ter hoogte van de spoorwegbrug in Kuringen en ter hoogte van de sluis in Godsheide werken we
belangrijke missing links weg en maken we onze stad nog beter en
veiliger bereikbaar. In Hasselt wordt er de komende jaren in nauwe
samenwerking met de provincie trouwens nog duchtig geïnvesteerd
in het fietsroutenetwerk”, laat Lambrechts weten.

“De stad Hasselt en
de provincie investeren
de komende jaren
samen in het Limburgse
fietsnetwerk”, zegt
gedeputeerde Bert
Lambrechts.

www.n-va.be/hasselt

Samen maken we Limburg groener
Hebt u een
goed idee en wilt
u mee de handen u
it
de mouwen steken
?
Mail dan naar
meerbos@vlaander
en.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse
Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuurverenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.

122

miljoen
euro budget

4.000 ha 20.000 ha
effectief extra bos
tegen 2024

extra natuur
onder natuurbeheer

In de provincie Limburg ...
• erkent Zuhal 220 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 427 hectare
natuurreservaat toegankelijker,
• redden we De Groene Delle, een gebied met veel biodiversiteit en een rolmodel voor de strijd
tegen droogte,
• krijgt het Noord-Limburgse Bosland 110.000 euro financiële steun om zich te versterken,
• wordt het Nationaal Park Hoge Kempen twee keer zo groot en komen er drie nieuwe poorten
bij, waaronder ‘t Eilandje in Neeroeteren en Thorpark in Genk.

“ De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije

jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.”
Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

