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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Beste Hasselaar

Voor N-VA Hasselt waren het bewogen 
maanden. We installeerden Steven 
Vandeput als burgemeester in het stad-
huis en daarnaast spreken we nu ook 
van schepen Lies Jans, schepen Rik 
Dehollogne en schepen Joske Dexters. 
Een hele eer voor onze partij. Bovendien 
hebben we met Guido Fissette de voor-
zitter van de gemeenteraad. Uiteraard 
zullen ook onze gemeenteraadsleden 
hun taak ten volle uitoefenen: Bert 
Lambrechts, Dymfna Meynen, Anne 
Caelen, Sylvie Nickmans, Pinar Akbas, 
Sophie Persoons en ikzelf zullen het 
beleid van onze schepenen en 
burgemeester ondersteunen.

Valt het u trouwens op hoeveel vrouwen 
N-VA Hasselt afvaardigt? Acht van onze 
twaalf verkozenen zijn vrouw. Onze 
partij heeft duidelijk geen quota nodig 
om vrouwen een kans te geven. 

Verder hielden we begin februari 
nieuwe bestuursverkiezingen. Onze 
bestuursploeg werd deels vernieuwd en 
deels bleven onze gevestigde waarden 
op post. Dat zorgt voor continuïteit, 
aangevuld met verse krachten en 
ideeën. Ikzelf werd opnieuw verkozen 
tot voorzitter. Het is voor mij een eer om 
ook de volgende drie jaar, samen met 
deze sterke ploeg, N-VA Hasselt verder 
uit te bouwen. 

De N-VA-bestuursploeg werkt voor u. Lees meer op blz. 2.

Vliegende start
Bij aanvang van deze bestuursperiode beloofden we een vliegende start. 
En we hebben woord gehouden. Onze schepenen smeten zich meteen 
met hun volle gewicht in hun nieuwe job. Dat resulteerde direct in 
enkele concrete voorstellen en verwezenlijkingen. Klap op de vuurpijl 
was de lancering van ons ambitieus bestuursakkoord. 

“Met onze 580 actiepunten tonen we alvast heel veel ambitie. We maakten die ambitie 
bovendien erg concreet door onze doelstellingen kort en bondig op te sommen. Zo weet 
de Hasselaar waarvoor dit stadsbestuur staat en zo weet het stadsbestuur wat het te doen 
staat”, aldus burgemeester Steven Vandeput. “Het is een toekomstplan dat verder reikt 
dan de volgende verkiezingen. Wij focussen op 2030 om van Hasselt een toonaangevende 
stad te maken in Limburg, Vlaanderen en de Euregio.”

Groot(s) op mensenmaat
Met de titel ‘Groot(s) op mensenmaat’ bundelt het stadsbestuur actiepunten die ervoor 
zorgen dat élke Hasselaar zich thuis voelt. “Vertrouwen, verbinden en vooruitzien zijn 
onze drie sleutelbegrippen. Door een sterke communicatie willen we het vertrouwen van 
de Hasselaar in zijn of haar bestuur terugwinnen. Dat vertrouwen was compleet zoek. 
We gaan steeds open communiceren over onze acties.”

Lut Creemers | Afdelingsvoorzitter

“In dit blad leggen onze schepenen uit waarmee ze bezig 
zijn. Als burgemeester zorgde ik er met het programma 
‘woonstcontrole’ voor dat de politiemensen meer tijd 
krijgen voor het échte politiewerk. Een aantal 
tijdrovende handelingen bij een verhuis wordt  
immers gedigitaliseerd. Verder willen we meer  
respect voor onze agenten. Wie in de toekomst een  
agent beledigt, riskeert een GAS-boete. Ook door  
het nationale informatie-en-alarmeringssysteem  
BE-Alert meer te promoten, zetten we volop in  
op veiligheid, een van de speerpunten van ons  
beleid”, besluit Vandeput. 

Steven Vandeput | Uw burgemeester 
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Lies Jans | Schepen van de Hasselaar
1  Inspraak voor Hasselaar en wijken

De Hasselaar is een partner van het stadsbestuur.  
Iedere Hasselaar geeft op zijn of haar eigen manier 
vorm aan onze stad. Samen vormen we Hasselt. 

2  Hasselt: één gemeenschap
‘Hasselaar’ is een titel om trots op te zijn. Ieder van 
ons heeft zijn eigen achtergrond en verleden. Die 
rijkdom moeten we koesteren. Integratie en inburgering 
zijn daarbij de speerpunten.

3  Ouderen doen mee
We zorgen voor een onbezorgde oude dag voor  
iedere Hasselaar. We vertrekken vanuit de  

mogelijkheden van ouderen en niet vanuit wat ze  
niet meer kunnen. Senioren willen nog een actieve rol 
spelen in onze samenleving.

4  Sociaal woonbeleid
We maken werk van een thuis voor iedere Hasselaar. 
Een speerpunt hierin is de verdere uitbouw van het 
Sociaal Verhuurkantoor Midden-Limburg.

5  Fit en gezond Hasselt
De Hasselaar is onze zorg. Gezonde inwoners maken 
een gezonde stad. Via lokale initiatieven, die zowel  
informeren als begeleiden, geven we Hasselaren een 
duwtje in de rug voor een gezondere levensstijl.

Rik Dehollogne | Schepen van Economie, Lokale Handel, Toerisme en Landbouw

1  Bruisend Hasselt
Een bruisende stad versterkt de economie en zorgt voor 
tewerkstelling en bezoekers. Economie, toerisme en 
werk moeten dus een verbonden verhaal vormen, dat 
ook met andere beleidsdomeinen nauw in contact staat. 

2  Sterke Hasseltse economie
We willen de economie in Hasselt versterken door  
het opwaarderen van onze kmo-zones. We laten onze 
binnenstad heropleven door niet alleen te focussen op 
het ‘winkelwandelen’. 

3  Duurzame en sociale Hasseltse economie 
Bij het bepalen en invoeren van nieuwe concepten 

zullen we aandacht schenken aan duurzame economie, 
jonge starters, sociale tewerkstelling en de activering 
van langdurig werklozen. 

4  Toerisme centraal
Toerisme wordt een belangrijke spelverdeler, waarbij we 
elke potentiële bezoeker willen verleiden tot een bezoek 
aan Hasselt door hem of haar een breed aanbod van 
activiteiten aan te bieden: shoppen, cultuur, beleving, 
ontspanning … Door de leegstand in de binnenstad aan 
te pakken en nieuwe invullingen te geven, willen we het 
eenzijdige karakter van ons centrum doorbreken en de 
binnenstad weer laten bruisen.

Joske Dexters | Schepen van Burgerlijke Stand, Bevolking en Ombudsdienst

Speerpunten N-VA-beleid
De N-VA-schepenen werken voor u

1  Inzetten op digitalisering 
We blijven volop inzetten op de verdere digitalisering 
van de dienst bevolking en burgerlijke stand.

2  Fraude keihard aanpakken
Identiteitsfraude, domiciliefraude, schijnhuwelijken en 
schijnerkenningen als nieuwe vorm van fraude vragen 
onze bijzondere aandacht. De medewerkers worden 
opgeleid om deze vormen van fraude nog beter te 
herkennen en aan te pakken.

3  Geboorteaangifte in Jessa Ziekenhuis
We bekijken samen met het Jessa Ziekenhuis of jonge 
ouders de geboorteaangifte in het ziekenhuis kunnen 
doen. 

4  Huwelijk op maat
Bruidsparen krijgen de gelegenheid om aan hun huwelijks-
ceremonie een persoonlijke toets toe te voegen. Ook de 

mogelijkheid om op een tweede locatie in Hasselt te 
trouwen wordt onderzocht.

5  Eenvoudigere co-ouderschapsregeling 
Kinderen in een co-ouderschapsregeling kunnen  
ingeschreven worden in een verblijfsregister en daar-
door een beroep doen op bepaalde Hasseltse rechten, 
ook al zijn ze in een andere gemeente gedomicilieerd. 

6  Aandacht voor deelgemeenten
Op de welkomstavonden voor nieuwe inwoners  
van Hasselt besteden we ook aandacht aan de 
deelgemeenten. 

7  Eenvoudig klachten melden
Meldingen en klachten worden nog te verspreid 
ingediend. Hiervoor moet er één duidelijk aanmeldpunt 
komen. We werken een toegankelijke procedure uit voor 
het indienen en behandelen van meldingen en klachten.
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Steven Vandeput | 
Lijsttrekker

Sylvia Feytons |  
13de plaats

Bert Lambrechts |  
16de opvolger

Uw N-VA-verkiezingskandidaten
Op zondag 26 mei staan er weer belangrijke verkiezingen op de agenda.  

Uiteraard kan uw Hasseltse N-VA-afdeling niet op de kieslijsten ontbreken.

Vlaams Parlement

Lies Jans | 4de plaats Joy Donné | 1ste opvolger

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Anne Caelen | 4de opvolger

Europa

Nieuw afdelingsbestuur:
Op maandag 11 februari kozen onze leden een 

nieuw bestuur voor de komende drie jaar.

Joske Dexsters  | 6de opvolger



Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Vlaams Parlement

Steven Vandeput | Lijsttrekker
• 52 jaar - Hasselt
• Voormalig minister
• Kamerlid
• Burgemeester

Karolien Grosemans | 2de plaats
• 49 jaar - Herk-de-Stad
• Kamerlid

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Zuhal Demir | Lijsttrekker
• 39 jaar - Genk
• Voormalig staatssecretaris
• Kamerlid

Wouter Raskin | 2de plaats
• 47 jaar - Bilzen
• Voormalig Kamerlid
• Schepen

Limburg
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Limburg. 


