
Beste inwoner

De N-VA-vertegenwoordigers in het 
schepen college drukken duidelijk hun 
stempel op het Hasseltse beleid. Met 
doordachte en mooi uitgewerkte initiatie-
ven hebben ze zo rechtstreekse invloed 
op uw dagelijks leven. 

Neem nu onze schepen van Bevolking 
Joske Dexters. Met de installatie van een 
geboorteloket in het Jessa Ziekenhuis 
maakt ze de begindagen van kersverse 
ouders een pak eenvoudiger. Of schepen 
van de Hasselaar Dymfna Meynen: zij zet 
sterk in op haar dementiebeleid en maakt 
van Hasselt een dementievriendelijke 
stad. Want (jong)dementie is immers 
meer dan ooit een uitdaging voor de 
samenleving. 

Schepen van Lokale Economie Rik Dehol-
logne loopt zich dan weer bijna letterlijk 
de schoenen van het lijf om ondernemers 
naar onze prachtig vernieuwde stad 
te lokken. Onze burgemeester Steven 
Vandeput loodste Hasselt met zijn ervaren 
beleid als een van de beste leerlingen van 
Vlaanderen door de zware coronastorm. 

Allemaal samen – als één sterke N-VA-
ploeg – werken zij zich dagelijks uit de 
naad voor de Hasselaar. En dat werpt zijn 
vruchten af. De politiek ligt vaak onder 
vuur en er is wel altijd iemand die een 
beslissing niet goed vindt. Maar onze 
mensen voeren beleid in eer en geweten 
en stellen daarbij steeds het belang van 
de Hasselaar voorop. Dat zullen 
ze blijven doen en daar ben ik 
hen dankbaar voor. 

Met vriendelijke Vlaamse 
groeten

Lut Creemers
Voorzitter N-VA Hasselt

Vlaanderen investeert mee in Hasselt

Onze stad is in volle ontwikkeling. Via allerlei kleine en grote projecten zetten we 
‘Hasselt op de kaart’. 

Heel wat energie van onze stadsdiensten werd de voorbije maanden echter weggezogen 
door de coronacrisis. Maar die energie loonde. Het vaccinatiecentrum op de site van de 
Grenslandhallen kon het beste rapport van Limburg voorleggen en zit in het Vlaamse 
koppeloton. Graag wil ik ook via deze weg de vele vrijwilligers en zorgmedewerkers 
van harte danken. Zij droegen hun steentje bij tot dat succes. Het is dankzij hen dat we 
 kunnen pronken met een vaccinatiegraad van boven de 90 procent.

Groots op mensenmaat
Maar terug naar de ontwikkeling van onze stad. In dit huis-aan-huisblad vindt u 
slechts een heel beperkte weergave van wat er zoal beweegt in Hasselt. Dat gaat van 
grote infrastructuurwerken in onze binnenstad over de aanleg van 135 hectare extra 
bosgebied in Herkenrode tot de prachtige renovatie van het Prinsenhof in Kuringen. 
We zijn fier op die verwezenlijkingen maar zijn er nog niet. We werken gestaag door 
aan een Hasselt dat groots is op mensenmaat. Daarvoor krijgen we trouwens geregeld 
hulp van Vlaanderen. Als Vlaams volksvertegenwoordiger bepleit ik natuurlijk graag 
onze Hasseltse projecten in Brussel. Zo zetten we samen ‘Hasselt op de kaart’. 

Populair bij toeristen
Ook onze nieuwste toeristische campagne ‘Hasselt Smaakmaker Spraakmaker’ is 
een schot in de roos. Onze stad wint aan populariteit bij de toeristen en dat komt de 
 Hasseltse ondernemer en middenstander uiteraard ten goede. 

Samen met de rest van het stadsbestuur gaat N-VA Hasselt graag op deze weg verder. 

Geniet van het najaar!

Hasselt
www.n-va.be/hasselthasselt@n-va.be N-VA Hasselt
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Dementievriendelijk Hasselt
N-VA-schepen Dymfna Meynen : “De stad Hasselt voert een 
intensief dementiebeleid. We organiseerden een speciaal info-
moment ‘Ik, jij samen MENS in dementievriendelijk Hasselt’. Er 
lopen tien specifieke sessies rond het thema ‘Dementie, en nU’. 
Onze dementievriendelijke wandelingen zijn ondertussen goed 
bekend. We organiseren een maandelijks praatcafé rond het 
thema en er is het Infopunt Dementie HOGEVIJF. 

Gratis magazine
Alle informatie staat bovendien gebundeld in ons gloednieuw 
magazine ‘Dementie, als je ermee te maken krijgt.’ Mooi op maat 
van Hasselt en voor iedereen gratis beschikbaar. Er vond ook een 
documentaire rond jongdementie plaats in Stevoort. Een hele 
reeks initiatieven, dus. 

Blijven deelnemen aan gewone leven
“Het is een heel bewuste keuze van dit stadsbestuur om zo hard 
in te zetten op dementiezorg. Dat is immers meer dan ooit een 
uitdaging voor de hele samenleving. Als dementievriendelijke 
stad zorgen we ervoor dat personen met dementie meetellen, dat 
ze kunnen blijven deelnemen aan het ‘gewone leven’ en worden 
aangesproken op hun mogelijkheden.” 

Dymfna Meynen, 
schepen van de 
Hasselaren

Toeristische topzomer voor 
Hasselt
Hasselt kende een toeristische topzomer. Met een  
kamerbezetting van bijna 65 procent in juli en 74  
procent in augustus doet de Limburgse hoofdstad het 
beter dan kunststeden als Antwerpen en Gent. “Onze 
nieuwe toeristische campagne ‘Hasselt Smaakmaker 
Spraakmaker’ blijkt een echte voltreffer”, aldus een 
tevreden schepen van Toerisme Rik Dehollogne.

De kamers waren in Hasselt tijdens de maand juli voor 
64,34 procent bezet. Gent (39,11) en Antwerpen (38,40) 
blijven ver achter. De Kuststreek (75,56) komt zelfs in 
zicht. In augustus steeg die bezetting van Hasseltse kamers 
zelfs nog naar 73,82 procent.

De 13.225 bezoekers van de toeristische dienst waren ook 
een aanzienlijke stijging ten opzichte van de vakantie-
maanden in 2020 (9.683). 

Recordjaar Japanse Tuin
“Onze musea doen het in het algemeen ook erg goed, maar 
eentje springt er toch 
echt uit. De Japanse Tuin 
kreeg in juli en augustus 
liefst 27.752 bezoekers 
over de vloer. Het is nu al 
duidelijk dat we daar op 
een recordjaar afsteve-
nen. Een mooie illustra-
tie van onze toeristische 
topzomer”, besluit Rik 
Dehollogne.

Rik Dehollogne, 
schepen van Toerisme

Opnieuw huwelijksklokken 
in Prinsenhof
Op zaterdag 4 september luidden de huwelijksklokken 
voor het eerst in het prachtig gerestaureerde Prinsenhof 
in Kuringen. Schepen van Burgerzaken Joske Dexters 
trok hard aan de kar om deze locatie te kunnen aanbie-
den aan de Hasselaar. “Het resultaat is ronduit verbluf-
fend. Dit is een nieuw pareltje in Hasselt dat we geluk-
kig hebben kunnen redden van de verloedering.”

“Met het oog op het bewaren van dit Hasseltse erfgoed 
voerden we grondige renovatiewerken uit. Het buiten-
schrijnwerk, het dak, het buitenterras én het volledige 
interieur, zowel op het gelijkvloers als op de andere 
verdiepingen, werden aangepakt. Bovendien kreeg ook 
de buitenkant een mooie opknapbeurt. Het Prinsenhof is 
helemaal klaar voor de toekomst”, aldus een erg tevreden 
Joske Dexters.

Multifunctioneel inzetbaar
“We geven het Prinsenhof terug aan de Kuringenaar en 
bij uitbreiding de Hasselaar. Het gebouw als geheel is 
multi functioneel inzet-
baar.  We ondersteunen 
de lokale gemeenschap 
in vergaderaccommo-
datie, tentoonstellings-
ruimte, erfgoedlocatie 
en ontmoetingsruimte,” 
besluit Joske Dexters. 

Joske Dexters, 
schepen van Burgerzaken

Meer info:

www.hasselt.be/dementie

hasselt@n-va.be
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Fietsbrug Kuringen: 100.000 fi etsters op twee maanden tijd
Om de fi les te vermijden en onze mobiliteit duurzamer te maken, zet de provincie al jaren in op de uitbouw van fi etssnelwegen. 
Dat zijn fi etspaden bedoeld voor functionele verplaatsingen over een langere afstand, bijvoorbeeld naar school of het werk. 
Die inzet loont.

“Deze zomer opende de provincie een nieuwe fietsbrug in Kuringen. De brug ligt naast 
de spoorweg en brengt de F74, de fietssnelweg van Hasselt naar Pelt, over het Albertka-
naal. De fietstelpaal bij de brug telt 24 op 7 elke fietser die passeert. Met zo’n metingen 
willen we objectieve data verzamelen om ons fietsbeleid verder vorm te geven. Uit de 
gegevens blijkt dat de Limburger sinds september opnieuw massaal op de fiets kruipt”, 
zegt gedeputeerde Bert Lambrechts.

Het daggemiddelde in Kuringen lag in september op maar liefst 1.792 fietsers per dag, 
met uitschieters tot 3.000 fietsers per dag. 

Schoon en duurzaam Limburg
“Eind september hebben we daar dan ook de kaap van 100.000 fietsverplaatsingen 
overschreden, op slechts twee maanden tijd. Door in te zetten op de fiets voor het 
woon-werkverkeer halen we niet alleen autoverkeer van de Noord-Zuidverbinding, maar 
werken we tegelijk aan een schoner en duurzamer Limburg.”

Bert Lambrechts, gedeputeerde 
provincie Limburg 

Opening Kermis: onze 
schepen van Markten 
en Foren Rik Dehollogne 
opende uiteraard de jaar-
lijkse kermis en testte 
samen met zijn gezin de 
attracties.

Actie Jong N-VA: Axelle, Nick, Dymfna, 
Julia en Inhia deelden markeerstiften uit aan 
de Hasseltse studenten bij de opening van het 
academiejaar.

N-VA Hasselt 

in beeld

20 Jaar N-VA: Op de 
Limburgse viering van 
20 jaar N-VA ontbrak 
de Hasseltse afdeling 
natuurlijk niet! 

VespaVibes: Burgemeester Steven 
Vandeput steunde graag het goede 
doel via VespaVibes. 

Vuurwerk Kermt kermis: fractieleider Anne 
Caelen en schepen van de Hasselaar Dymfna 
Meynen trokken naar het vuurwerk van Kermt 
Kermis. 

Swing in Hasselt: natuurlijk was N-VA Hasselt goed vertegenwoordigd 
op Swing in Hasselt, het evenement van onze Vlaamse Feestdag.

Op Zwier met Demir:
We gingen wandelen met 
minister Zuhal Demir in de 
prachtige omgeving rond 
de Herkenrodeabdij. de Herkenrodeabdij. 

www.n-va.be/hasselt
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20 JAAR
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

centraal.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en 

Surf naar 
Mail naar 
Bel naar 

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig


