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Het eerste bestuursjaar van de nieuwe bewindsploeg zit er bijna op. Het was een jaar waarin we een  
vliegende start namen. Al na enkele weken zag een uitgebreid en gedetailleerd bestuursakkoord het 
licht. Een akkoord dat de leidraad voor de komende zes jaar vormt. Nadien staken we de handen  
meteen uit de mouwen. Op korte tijd werd er veel gerealiseerd.

Hasselt in nieuw jasje
Het meest in het oog springend zijn de vele werken die er in 
en rond de stad aan de gang zijn. Die zorgen onvermijdelijk 
voor overlast en bijhorende ergernis. Maar het is een bewuste 
keuze van het stadsbestuur om de werken zo snel mogelijk uit 
te voeren. We willen klaar zijn in maart 2020, wanneer het 
volledig nieuwe stadsdeel Quartier Bleu opengaat. Daarvoor 
is een gloednieuw verbindingsplein met de Molenpoort nodig. 
Ook voor de bezoekers van onze stad doen we een inspanning. 
Zij zullen hun weg vinden naar de nieuwe Grote Markt via 
vernieuwde toegangswegen zoals de Maastrichterstraat, de 
Kortstraat en de Kapelstraat. Van die duidelijkere en vlottere 
mobiliteit wordt uiteindelijk ook de Hasselaar beter. 

Het resultaat zal wondermooi zijn. Laten we daar met z’n allen 
op focussen. Het alternatief was helemaal niets doen. Maar 
dat was voor ons stadsbestuur absoluut geen optie. Wij willen 
Hasselt terug op de kaart zetten. 

Geniet van de eindejaarsperiode
De eindejaarsfeesten beloven weer grandioos te worden. 
Winkelt u graag in een gezellige kerstsfeer of geniet u eerder 
van een drankje in een van onze vele horecazaken? Of zoekt 
u liever de pittoreske, winterse rustplaatsjes op? Het kan 
allemaal in Hasselt! In naam van N-VA Hasselt wens ik u 
een zalig kerstfeest, een gelukkig nieuwjaar, maar vooral een 
goede gezondheid voor u en uw dierbaren. 

Vliegende start

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

N-VA Hasselt heet nieuwe leden welkom
Naar jaarlijkse gewoonte ontving N-VA Hasselt haar nieuwe leden voor 
een gezellige welkomstdrink. Ook dit jaar konden we met een grote groep 
toosten op een meer dan geslaagde kennismaking. Het ledenaantal van 
N-VA Hasselt blijft jaar na jaar groeien. Bedankt voor het vertrouwen!

Steven Vandeput I Uw burgemeester
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Achter de schermen van het stadsbestuur
Achter elke sterke bestuursploeg staat een nog sterker team medewerkers. Graag stellen 
we ze aan u voor. Heeft u een vraag of opmerking? Contacteer hen via e-mail.

Jan Wouters

Kabinetschef  
Steven Vandeput
jan.wouters@hasselt.be

•  Algemeen beleid
•  Veiligheid
•  Stadspromotie
•  Personeel
•  Slimme stad
•  Communicatie

Kenny Bloemen

Kabinetsmedewerker  
Steven Vandeput
kenny.bloemen@hasselt.be

• Dossierbehartiging
• Algemeen beleid
• Veiligheid
• Stadspromotie
• Personeel
• Slimme stad
• Communicatie

Axelle Nulens

Kabinetsmedewerker  
Steven Vandeput 
axelle.nulens@hasselt.be

•  Persoonlijk assistente

Jeroen Fissette

Parlementair medewerker  
Steven Vandeput
jeroen.fissette@vlaamsparlement.be

•  Communicatie 
•  Binnenlands bestuur
•  Limburgse mobiliteitsdossiers
•  Limburgse toerismedossiers

Lien Beck

Kabinetsmedewerker  
Rik Dehollogne
lien.beck@hasselt.be

•  Lokale economie
•  Centrummanagement
•  Tewerkstelling en arbeidsmarkt
•  Landbouw
•  Toerisme
•  Markten en foren

Miet Vanderspickken

Kabinetsmedewerker  
Lies Jans
miet.vanderspickken@hasselt.be

•  Ontmoetingscentra
•  Gezinsvormen en doelgroepen 
•  Preventie en veiligheid 
•  Kerkfabrieken 
•  Gelijke kansen en inburgering 
•  Toegankelijkheid 
•  Sociaal woonbeleid 
•  Betrokkenheid en 

burgerparticipatie 
•  Wijkbudgetten en 

wijkgericht werken 
•  Zorg

Liesbet Geyskens

Kabinetsmedewerker 
Joske Dexters
liesbet.geyskens@hasselt.be

•  Ombudsdienst
•  Burgerlijke stand
•  Bevolking

De N-VA-gemeenteraadsleden Guido Fissette, Dymfna Meynen, Lies Jans, Anne Caelen, Steven Vandeput, Bert Lambrechts, Joske Dexters, Silvie Nickmans, Sophie Persoons,  
Rik Dehollogne, Lut Creemers en Pinar Akbas wensen u fijne feestdagen.
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


