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Bestuur
Ben jij de maatregelen tegen en de 
berichtgeving over corona ook beu? 
Jammer genoeg wordt ons leven nog 
steeds gedomineerd door het virus. Maar 
er is hoop. Het stadsbestuur deed alvast 
haar deel van het werk om de vaccina-
ties vlot en veilig op gang te trekken. 
Maar laten we het eens over iets anders 
hebben. Er wordt immers ook nog 
gewoon goed bestuurd in Hasselt. Deze 
pandemie mag er ons niet van weerhou-
den om ons lijvige bestuursakkoord af 
te werken. We gingen bij het begin van 
de bestuursperiode een zwaar engage-
ment aan. Daar wordt dag in dag uit aan 
gewerkt. Zo wordt ons parkeerbeleid 
afgestemd op de noden van de Hasselaar 
én leiden we onze bezoekers naar 
goedkope en comfortabele parkings. 
We lanceerden een verhuurdienst voor 
elektrische fietsen om ons toeristisch 
aanbod nog aantrekkelijker te maken, 
we planten nieuwe bomen zodat onze 
mooie stad groener wordt...  We doen dit 
allemaal met een begroting op orde. Het 
zijn maar enkele van de vele bestuurs-
daden die dit stadsbestuur, ondanks de 
moeilijke en belastende periode, toch 
gewoon neemt. 

Ondertussen kijken we vol verwachting 
uit naar het moment dat we weer ten 
volle mogen genieten van onze prachtige 
stad. De metamorfose die de binnenstad 
op korte tijd heeft ondergaan, kon nog 
niet in volle glorie blinken. Voordeel is 
wel dat we de vele mooie wandelroutes 
die onze stad rijk is, beter hebben leren 
kennen. Blijf goed voor jezelf en voor 
elkaar zorgen. Alles komt goed. 

Steven Vandeput 
burgemeester
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Hasseltse Grote Markt nog een bank vooruit 
Een knap vernieuwde Grote Markt. Hasselt heeft het. Als 
toemaatje kreeg het plein nog een mooie blikvanger. Je kan 
er voortaan tussen het shoppen door even uitrusten op een 
rechthoekige, stijlvolle bank. Bekijk je de bank in bovenaan-
zicht? Dan zal je de ’h’ uit ons stadslogo zeker herkennen. 

Ideaal om even uit te blazen en te genieten, punt. Ook elders 
in de binnenstad schieten de verfraaiingswerken intussen 
op.

hasselt.be/openbarewerken
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Vaccinatiecentrum van start  
op de Grenslandhallensite

Het vaccinatiecentrum is officieel 
opgestart! De eerstelijnszorgverleners 
krijgen momenteel hun eerste prik in het 
grootse vaccinatiecentrum van Limburg. 
In maart volgen de 65-plussers. Op de 
Grenslandhallensite kunnen naast de 
Hasselaren, ook de Alkenaren, Diepen-
bekenaren, Herkenaars en Zonhovena-
ren terecht. De site is vlot bereikbaar 
met de fiets, het openbaar vervoer én de 
auto. De parking is gratis. Voor minder 

mobiele personen worden er extra 
inspanningen geleverd, zodat ze vlot ter 
plaatse kunnen komen.  
Hoe weet jij wanneer je aan de beurt 
bent? Je moet zelf niets ondernemen. 
Als jij aan de beurt bent, ontvang je een 
brief in je bus en - indien je mailadres en 
gsm-nummer gekend is bij je mutualiteit 
- ook een uitnodigingsmail en -sms.  
Heb je nog vragen over de vaccinaties? 
Praat erover! Dat kan met bijvoorbeeld 

je huisarts of een (thuis)verpleegkundi-
ge. Ook online vind je heel wat informa-
tie. Raadpleeg het best een betrouwba-
re website. Ook aan de Vlaamse Infolijn 
1700 kan je gratis al je vragen stellen. 

hasselt.be/vaccineren 
laatjevaccineren.be

Werken aan Sint-Truidersteenweg in Sint-Lambrechts-Herk starten
Het wegdek van de Sint-Truidersteenweg in 
Sint-Lambrechts-Herk is versleten en plaatse-
lijk tref je zelfs verzakkingen aan. Het Agent-
schap Wegen en Verkeer (AWV) investeert 
daarom in een nieuwe rijweg. In april start de 
vervanging van de bestaande betonstraatste-
nen door asfalt, over een afstand van ongeveer 
800 meter. Dit zal zorgen voor meer rijcom-
fort en minder omgevingsgeluid. Het kruispunt 
met de Sint-Lambrechts-Herkstraat en de 

Vorststraat krijgt slimme verkeerslichten en 
de voetpaden worden vernieuwd. De werken 
nemen een tweetal weken in beslag.  
De aannemer zal in twee fases werken,  
om de hinder zoveel mogelijk te  
beperken. 

wegenenverkeer.be/hasselt
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80 CO2-meters verbeteren luchtkwaliteit in de klas
Een gezonde binnenlucht is altijd belangrijk, en in tijden van corona staat het 
ook in het onderwijs hoog op de agenda. Je kan de ramen continu openzet-
ten om te ventileren, maar dat is dan weer nefast voor de verwarmingsfac-
tuur en onrechtstreeks het milieu. Daarom verdeelt de stad 80 CO2-meters 
aan alle Hasseltse basisscholen. Zo zorgen we samen voor minder verspilling, 
minder virusdeeltjes in de lucht én een betere luchtkwaliteit in het algemeen. 
Bovendien zullen leerlingen en hun leerkrachten ook minder vermoeidheid, 
hoofdpijn of concentratieproblemen ervaren. Alleen maar winnaars dus. Wist 
je dat de basisregels van ventileren en verluchten ook nuttig zijn om thuis toe te 
passen? 

hasselt.be/luchtindeklas 
gezondbinnen.be

Discriminatie op de  
huurmarkt? Meld het  
bij het Woonloket
Bij het Woonloket van de stad Hasselt 
kan je terecht met al je vragen over reno-
vaties en energiepremies, prijsverge-
lijkingen van de energieleveranciers, 
sociale huisvesting… En, sinds dit jaar 
ook om discriminatie op de huurmarkt 
te melden. Dat is goed nieuws, want 
tot voor kort kon je, als slachtoffer of 
als getuige, niet echt ergens terecht in 
Hasselt. In het nieuwe officiële meldpunt 
krijg je informatie over rechten en 
plichten. Medewerkers helpen je indien 
nodig ook met het invullen van een 
melding bij het onafhankelijke UNIA. Wil 
je gewoon gelijke kansen? Twijfel niet en 
maak een afspraak met het Woonloket.  

hasselt.be/woonloket 
011 23 90 06

Hasselt is gaststad voor grootste 
verkeersveiligheidscongres

Wist je dat onze stad op dinsdag 16 maart gaststad 
is van het grootste verkeersveiligheidscongres van 
Europa? Zo’n 500 mobiliteitsambtenaren, beleids-
makers en verkeersdeskundigen wisselen op het 
Vlaams Congres Verkeersveiligheid hun kennis 
uit over een betere verkeersveiligheid voor elke 
weggebruiker. Door corona kan je dit topcongres 
niet zelf bijwonen, maar wel online volgen. Je stelt 
zelf je programma samen, kan vragen stellen in de 
chat, actief deelnemen tijdens de themasessies en 
netwerken met partners, sprekers en andere deelne-
mers. Je kan op maandag 15 maart ook mee op een 
coronaveilige fiets- of wandeltocht en ontdekt wie de 
Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs dit jaar wint. Een 
aanrader. Deze digitale editie is uitzonderlijk gratis, 
maar inschrijven is nodig om een login te ontvangen. 

vlaamscongresverkeersveiligheid.be

- 5 -- 5 -- 5 -- 5 -



P

HET NIEUWE PARKEERBELEID: 
WIE PARKEERT HET BEST WAAR?
Op maandag 19 april wijzigen we het parkeerbeleid binnen de grote ring. Zo bouwen we de parkeerdruk 
op straat af, creëren we meer vrije parkeerplaatsen voor de bewoners  en beperken 
we het zoekverkeer in onze stad. Niet-bewoners leiden we maximaal naar 
de parkeerterreinen en -garages, waar ook zij voordelig kunnen parkeren. 
Tegelijk brengen we een aantal parkeerregels op één lijn, 
zodat parkeren in onze stad transparanter en
duidelijker wordt. Dit zijn de voornaamste 
principes. Wie parkeert het best waar?

HET NIEUWE PARKEERBELEID:
WIE PARKEERT HET BEST WAAR?

PARKING BLAUWE BOULEVARD 
Goedkoop en langdurig parkeren vlakbij de bin-

nenstad? Dat kan het best in onze ondergrondse 
stadsparking Blauwe Boulevard aan 1,5 euro 

per uur of maximum 10 euro per dag parkeren. 
Goedkoper dus dan op straat of op de betalende 
parkeerterreinen. Werk je binnen de grote ring? 

Dan zijn er meerdere interessante abonnements-
formules beschikbaar met een gegarandeerde 

parkeerplaats. De andere parkeergarages in 
onze stad hanteren eigen tarieven. 

www.hasselt.be/parkingblauweboulevard
www.hasselt.be/parkeren

BETALENDE 
PARKEERTERREINEN

BEWONERS GRATIS
Woon je binnen de 

grote ring? Dan parkeer 
je nu al met een digitale 

bewonersparkeervergunning 
gratis en onbeperkt op 

straat nabij jouw woning. 
Dat blijft zo. Bewoners van 

het centrum parkeren gratis 
en onbeperkt buiten de 
kleine ring tussen 10 en 

16 uur, na 16 en voor 10 uur 
ook erbinnen.

PERSOONLIJK BEZOEK 
300 UREN GRATIS

Elk gezin dat binnen een 
betaalzone woont, krijgt 

voor persoonlijk bezoek een 
bezoekersparkeerkaart en 
jaarlijks niet 200 maar 300 

gratis uren. Ook gezin-
nen binnen de betaalzone 

centrum kunnen nu een 
bezoekersparkeerkaart voor 
de parkings Astrid, Dusart-
plein, Truierbug-Noord en 

Truierbrug-Zuid aanvragen.

NIET-BEWONERS 
BEPERKT*

Wil je als niet-bewoner par-
keren in een straat? Dan is 

binnen bepaalde uren je par-
keerschijf of parkeerticketje 
verplicht. Deze uren brengen 
we voor heel Hasselt op één 
lijn en breiden we ook uit. Dit 

zorgt voor meer duidelijk-
heid en minder parkeerdruk 

op straat ’s avonds en 
tijdens het weekend. 

Op wettelijke feestdagen 
en 11 juli blijft parkeren gra-

tis. Betalen of een 
schijf leggen doe je: 

• van maandag tot en met 
zaterdag van 9 tot 21 uur

• op zondag van 12 tot 18 uur

P

OP STRAAT

GRATIS HALF UURTJE BLIJFT 
Als niet-bewoner langdurig parkeren op straat willen we echt 
ontmoedigen. Daarom introduceren we ook nieuwe tarieven. 

Je betaalt voortaan 3 euro per uur. Een gratis bezoek van 
maximum 30 minuten blijft wel mogelijk via een Hasselts 

halfuurtje aan de parkeerautomaat.

*Bepaalde categorieën niet-bewoners – zoals 
mantelzorgers, medische zorgverleners, personen met een 
handicap – komen in aanmerking voor een parkeervergun-
ning die geldig is op straat. Raadpleeg de voorwaarden op 

www.hasselt.be/parkeervergunning.

GRATIS 
PARKEERTERREINEN

Gratis langdurig 
parkeren? Dat kan op 

de parkeer-
terreinen CCha, 

Alverberg, IJzerweg, 
Boudewijnlaan, 
Kapermolen en 
Hasselt-Zuid. 

Vanaf de laatste 
twee kan je met 

een m-ticket van 
De Lijn voor 

1 euro met de bus 
naar het centrum.

Op de betalende 
parkeerterreinen 

Truierbrug-Noord, 
Truierbrug-Zuid, 

Astrid en Dusartplein 
gelden dezelfde 

betaaltijden als op 
straat. Het tarief is 
2 euro per uur, met 

een maximum van 15 
euro per dag. Werk 
je in de binnenstad 

en parkeer je er 
regelmatig? Dan kan 
je een  werknemers-
parkeervergunning 
nemen van 150 euro 

voor 6 maanden, gel-
dig op alle vernoemde 

parkeerterreinen, 
zolang er plaats is. 
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Parkeren wordt 
goedkoper en 
comfortabeler voor wie 
kiest voor de juiste plek.

- 8 -
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Of	je	nu	in	Hasselt	woont,	werkt	of	er	een	dagje	
komt	shoppen.	We	willen	dat	je	comfortabel	en	
vlot	je	weg	naar	een	parkeerplaats	vindt.	Daarom	
rollen	we	in	drie	fases	een	vernieuwd	parkeerbeleid	
uit.	Het	doel:	zoekverkeer	in	de	woonwijken	en	
de	binnenstad	vermijden,	frustraties	bij	shoppers	
tijdens	het	zoeken	van	een	parkeerplaats	
wegnemen	en	een	snelle	boodschap	bij	onze	
handelaars	maximaal	mogelijk	maken.	Duur?	Voor	
wie	in	Hasselt	op	de	juiste	plek	gaat	staan,	wordt	
parkeren goedkoper. In de eerste fase, die vanaf 
de	lente	start,	bieden	we	de	Hasselaren	en	hun	
persoonlijk	bezoek	binnen	de	grote	ring	alvast	meer	
parkeercomfort in hun eigen straat.
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Parkeergemak 
en duidelijkheid 
voor bewoners 
én bezoekers
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 Nieuw parkeerbeleid binnen de grote ring 
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ASTRID

TRUIERBRUG - NOORD
€ 2/uur - max. € 15/dag

GRATIS

€ 1,5/uur - max. € 10/dag

€ 1,7 - 2,42/uur

dag (7-22 uur) - € 2/45 min. 
avond (22-7 uur) - € 1/45 min.
max. € 16/dag

TRUIERBRUG - ZUID

DUSARTPLEIN

BLAUWE BOULEVARD

DUSART

MOLENPOORT

TWEETOREN

LUIKERPOORT

STATION

LEGENDE

BLAUWE ZONE (parkeerschijf > ma-za 9-21 uur | zo 12-18 uur)

BETAALZONE   (€ 3/uur > ma-za 9-21 uur | zo 12-18 uur)

ENKEL BEWONERSPARKEREN

KAPERMOLEN

GRATIS PARKINGS

BETAALPARKINGS

PARKEREN OP STRAAT
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Hasselt is een aantrekkelijke stad 
en dat brengt automatisch parkeer- 
en verkeersdruk met zich mee. Die 
verkeersstromen wil het stadsbe-
stuur nadrukkelijk in handen nemen 
en bezoekers, pendelaars, bewoners 
en handelaars met duidelijke commu-
nicatie en een dynamische parkeer-
sturing maximaal begeleiden naar de 
parkeerplek die voor hen is voorzien. 
Schepen van Mobiliteit Marc Schepers: 

“Onze openbare ruimte is beperkt. 
Daarom moeten we het gebruik ervan zo 
efficiënt mogelijk organiseren. Als elke 
bestuurder op zoek blijft gaan naar z’n 
eigen favoriete parkeerplekje, worden 
er eindeloos rondjes gereden door de 
wijken en het stadscentrum. Dat leidt 
tot overbodig verkeer, verkeersonveilig-
heid, vervuilende uitstoot en vooral veel 
ergernis. Het bijsturen van ons parkeer-
beleid is dus nodig. Enkel zo zorgen we 

ervoor dat Hasselt een aangename stad 
blijft, waar je in alle rust en veiligheid 
kunt wonen, wandelen, fietsen, shoppen 
en binnenkort hopelijk genieten van een 
terrasje.”

Meer plaats voor bewoners

“Vanuit de insteek ‘de juiste auto op 
de juiste plek’ organiseren we het 

B E L E I D  I N  B E E L D
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beschikbare parkeeraanbod zo dat elke 
doelgroep een eigen plek krijgt: inwoners 
zo dicht mogelijk bij hun deur, shoppers 
zo dicht mogelijk bij de winkelstra-
ten, enz. Met als resultaat een hogere 
garantie om snel en vlot een parkeer-
plek te vinden”, benadrukt burgemees-
ter Steven Vandeput. “De eerste van drie 
stappen naar dat doel nemen we deze 
lente. Dan voeren we een reeks aanpas-
singen door die het parkeercomfort 
voor onze bewoners binnen de grote 
ring vergroten. We zorgen er eerst en 
vooral voor dat die bewoners, met hun 
digitale bewonersvergunning, gratis rond 
hun woning kunnen blijven parkeren. 
Ook aan hun persoonlijk bezoek hebben 
we gedacht. Elk gezin krijgt namelijk 
5 bezoekerskaarten en we verhogen 
het aantal gratis parkeeruren voor die 
bezoekers met 30% procent, tot in totaal 
300 uren.”

“In vele steden worden alle andere 
bezoekers volledig uit de woonwijken 
geweerd door een parkeerverbod. Zo 
wordt maximaal plaats gemaakt voor de 
eigen inwoner en persoonlijk bezoek. Die 
mogelijkheid willen we momenteel nog 
onderzoeken”, vult schepen Schepers 
aan. “Het exclusief voorbehouden voor 
bewoners en hun bezoek testen we wel 
al uit in specifieke zones, zoals rond 
het Dusartplein. Hier is parkeren alleen 
mogelijk voor de bewoner en persoon-
lijk bezoek. Bij een positieve evaluatie 

overwegen we een uitbreiding naar de 
andere woonwijken. Uiteraard zorgen 
we daarbij ter hoogte van handelszaken, 
scholen, … voor een specifieke regeling.  
Nu willen we andere parkeerders vooral 
ontmoedigen om hun geluk te beproeven 
in de woonwijken. Dat doen we door het 
uurtarief van 3 euro, dat vandaag vanaf 
het derde uur geldt, al toe te passen 
na een eerste gratis halfuurtje. En we 
breiden de uren voor betalend parkeren 
uit, net als de verplichting om een blauwe 
schijf te leggen in de blauwe zones: van 
maandag tot en met zaterdag van 9 tot 
21 uur en op zondag van 12 tot 18 uur. Zo 
krijgt een Hasselaar en zijn persoonlijk 
bezoek binnen de grote ring meer plaats 
voor eigen deur. Dat is broodnodig, zo 
blijkt uit de vele meldingen die onze 
dienst Mobiliteit binnenkrijgt.”

Aantrekkelijke alternatieven voor 
andere stadsbezoekers

“Parkeren op straat wordt voor de 
bewoner en persoonlijk bezoek dus 
makkelijker.  Maar ook voor alle anderen 
is dat het geval.  Binnen de grote ring 
parkeren op straat wordt dan wel 
duurder, maar niet zonder een aantrek-
kelijk alternatief.  Zo wordt parkeren 
op de bovengrondse parkeerterrei-
nen meer voorbehouden voor werk-
nemers en handelaars van de binnen-
stad, zonder dat het hen meer kost. Het 

wordt zelfs goedkoper. Bovendien zijn 
er voor hen specifieke abonnements-
formules beschikbaar voor onder-
gronds parkeren”, geeft burgemeester 
Vandeput aan. “Shoppers en stadsbe-
zoekers worden actief gemotiveerd om 
gebruik te maken van het ondergrondse 
parkeeraanbod.  Als stad zetten we hier 
in eerste instantie in op de ondergrondse 
parking Blauwe Boulevard. Deze parking 
biedt plaats aan meer dan 1.600 wagens. 
Geen enkele Vlaamse centrumstad biedt 
op wandelafstand van het stadscentrum 
zo’n goedkope en comfortabele parkeer-
plek aan als Hasselt. In de Parking 
Blauwe Boulevard betaal je slechts 1,5 
euro per uur, met een maximum van 10 
euro per dag.”

“Daarnaast zijn er tal van gratis rand-
parkings aan de grote ring, waar de stad 
investeert in goedkope pendelbussen, 
die bezoekers van de randparking tot in 
de stad en terug brengen. Het randpar-
keren moet in de toekomst nog uitge-
breid worden.  De voorwaarde is dat 
het goedkoop blijft, maar vooral dat het 
handiger en comfortabeler wordt en 
de automobilist weet te verleiden om 
niet tot in het hart van de stad te rijden”,  
geeft schepen Marc Schepers mee.
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Gratis halfuurtje en shop & run

Het halfuur gratis parkeren in de straten 
blijft behouden.  Marc Schepers: “Dat 
gratis halfuurtje is belangrijk. We 
willen iedereen nog altijd de mogelijk-
heid geven om snel een boodschap te 
halen in het stadscentrum. Op expli-
ciete vraag van de lokale handelaars 
willen we daarom nog meer inzetten op 
kort parkeren binnen de kleine ring. Het 
gaat om slim ingeplante parkeerstro-
ken. Je mag er maximaal een halfuur-
tje parkeren, zodat er altijd plekken vrij 

zijn voor mensen die vlug iets moeten 
oppikken.” Ook blijven er nog steeds 
voldoende mindervalideparkeerplaatsen 
voorzien. Om het medische personeel en 
de zorgverstrekkers in Hasselt nog meer 
te faciliteren, wordt het aantal voor hen 
gereserveerde parkeerplaatsen op het 
openbaar domein uitgebreid. 

Binnenkort meer

“Je merkt het, we doen er alles aan 
om de aantrekkingskracht van onze 
stad te combineren met een doeltref-

fend en helder parkeeraanbod, dat aan 
ieders noden tegemoetkomt”, besluit 
burgemeester Vandeput. “Voor deze 
eerste fase van het nieuwe parkeerplan 
officieel van start gaat, willen we je goed 
informeren. Via diverse kanalen maken 
we iedereen wegwijs in het nieuwe plan. 
Heb je vragen? Neem dan zeker een 
kijkje online!”

hasselt.be/parkeren

B E L E I D  I N  B E E L D
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Ik kijk elk jaar uit naar de 

broeikasbomen die de 

stad gratis verdeelt in het 

voorjaar. Ik heb nog plaats 

in mijn tuin voor een extra 

boom of struik. Kunnen we 

dit jaar ook een bestelling 

plaatsen? En wanneer?

Anja (43)

De broeikasbomen komen er ook dit jaar 
aan, maar op een nog later te bepalen 
tijdstip. In 2020 strooide corona roet 
in het eten, waardoor de bedeling op 
het laatste moment gewijzigd werd. 
We leverden alle boompjes, struiken 
en planten aan huis. Dat was voor onze 
diensten erg intensief. Dit jaar hopen 
we opnieuw via een afhaalsysteem te 
werken, door het wat later in het jaar te 
organiseren. We vragen dus nog even 
geduld. Via onze stadskanalen, en zeker 
ook deze De Nieuwe Hasselaar, verneem 
je binnenkort de nieuwe datum.

Krijgen we dit jaar 
een broeikasboom?
Dankzij de broeikasbomen voorzien 
we elk jaar in heel wat extra groen 
in de tuinen en op de balkons van de 
Hasselaren. Maar we zitten zeker niet 
stil wat betreft extra groen! In totaal 
komen er de komende maanden 160.500 
bomen bij! In samenwerking met 
Limburg Sterk Merk plant de stad 500 
klimaatbomen in verschillende woon-
wijken. De extra klimaatbomen helpen 
bij de opname van CO2 en fijn stof. Ze 
creëren daarnaast extra schaduwrij-
ke plekken op speelpleinen, kerkhoven, 
pleinen en parken die de hitte draaglij-
ker maken in open vlaktes. De bomen 
zorgen dus voor een natuurlijke aircon-
ditioning. In het Herkenrodebos in Kermt 
zorgt de stad, samen met Bos+, voor de 
aanplanting van 16.000 eiken, haagbeu-
ken en verschillende struiksoorten. Het 
groen spreidt zich uit over 6,6 hectare. 
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Ook in het stadscentrum wordt er 
aan extra groen gedacht. Het aantal 
Hasselaren groeit, maar de oppervlak-
te van de stad blijft dezelfde. Vooral in 
het centrum van onze stad. Toch doet 
het stadsbestuur de nodige inspannin-
gen om een gezond evenwicht te garan-
deren tussen dichtheid en groene open 
ruimtes. Zo moeten ook nieuwbouw-
projecten binnen deze visie passen. 
Wie plannen heeft voor een project van 
enige omvang, krijg sinds kort duide-
lijke richtlijnen mee. Het stadsbe-
stuur streeft telkens naar het behoud 
van minimaal 25m2 groen per aantal 
bewoners van een woningbouwproject. 
Zo houden we het groen en aangenaam 
in onze stad!

hasselt.be/broeikasboom
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Niet alle Hasselaren hebben dezelfde 
noden.	Daarom	polsten	we	een	tijdje	

geleden naar de interesses, noden en 
behoeften	van	onze	oudere	inwoners.	
Die	resultaten	willen	we	nu	omzetten	

in een concreet actieplan en een 
ambitieus ouderenbeleid. Eerst met een 

seniorencongres op dinsdag 30 maart, 
later	met	workshops.	Help	je	ons?

Congres en brainstormsessies  
leiden naar ambitieus ouderenbeleid

Wat ouderen 
echt willen!
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Herinner je je het seniorenbehoeftenon-
derzoek nog, dat de stad liet uitvoeren 
onder ouderen? Alle 65-plussers werden 
in 2019 en 2020 - met hulp van onder-
zoekers van de Vrije Universiteit Brussel 
(VUB) - door opgeleide leeftijdsgenoten 
bevraagd. “In Hasselt gaan we ervan uit 
dat je geen ouderenbeleid kan maken 
zonder de ouderen eerst te bevragen”, 
vertelt Kaat Kuipers, diensthoofd  
seniorenloket en dienstencentra 
HOGEVIJF. “Dat deden we in 2019. Het 
onderzoek sneed diverse thema’s aan 
en leverde ons een schat aan informa-
tie op. Op het vlak van wonen, dienstver-
lening, mobiliteit, activiteitenaanbod… 
We kregen een goed beeld van de noden 
van deze doelgroep en aandachtspun-
ten waar we nu aan willen werken. Door 
corona liep de terugkoppeling hierover 
vertraging op. Nu willen we de resulta-
ten graag delen op een digitaal senioren-
congres.” Interesse? Hou dan dinsdag 30 

maart vrij van 9 tot 12.30 uur. Onderzoe-
kers van de VUB lichten het onderzoek 
toe, je kan vragen stellen en als afsluiter 
houdt trendwatcher Herman Konings 
een inspirerende monoloog. Hoe kan je 
dit volgen in deze coronaperiode? Van 
achter je pc, tablet of laptop. Je moet 
gewoon de link aanklikken op onze 
website en je volgt alles digitaal, live 
vanuit PXL Congress. “Dertig mensen 
geven we de kans om exclusief en wél in 
levenden lijve deel te nemen in de PXL, 
als de coronamaatregelen het toelaten”, 
vertelt Kaat Kuipers. “Geef bij je inschrij-
ving aan dat je interesse hebt en 
misschien krijg je dan wel een persoon-
lijke uitnodiging.”  

Workshops in wijken

Het onderzoek mag geen dode letter 
blijven. Aan het congres koppelen we 

daarom brainstormsessies in enkele 
deelgemeentes (LDC Stadspark, LDC 
Banneux, OC Rapertingen, OC Steborg 
en OC Kermeta). “Op deze brainstorm-
sessies in mei en juni willen we de onder-
zoeksresultaten omzetten in speci-
fieke acties”, vertelt Anne Oliestelder 
van het Seniorenloket HOGEVIJF.  “Op 
iedere locatie zullen we het over één 
specifiek thema hebben: wonen, vrije 
tijd, zorg en welzijn, mobiliteit, participa-
tie en betrokkenheid. De sessies zullen 
begeleid worden door onze dienst en 
inhoudelijke experts van andere stads-
diensten. Zij geven een korte toelichting 
en vertellen welke projecten reeds gere-
aliseerd werden of gepland zijn. Nadien 
kan je zelf ideeën en voorstellen kwijt.” 
Als de coronamaatregelen het toelaten, 
kunnen 10 personen per sessie aanslui-
ten. Inschrijven voor deze sessies kan 
online vanaf dinsdag 30 maart om 13 uur. 
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Je kan geen 
ouderenbeleid maken 
zonder de ouderen 
eerst te bevragen.
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V R I J W I L L I G E R

Mooie oude dag

De eerste 100 personen die zich 
inschrijven voor het congres en/of de 
workshops ontvangen een exclusieve 
stoffen draagtas. Maar natuurlijk is het 
de bedoeling dat je als oudere straks 
veel meer overhoudt aan dit traject dan 
zo’n ‘totebag’. “Op basis van de input van 

alle Hasseltse senioren kan de stad haar 
beleid en dienstverlening verder optima-
liseren”, vertellen Pierre Reynders, voor-
zitter van de Seniorenadviesraad (SAR), 
en vrijwilliger Pierre Vos. “Het doel? 
Een leeftijdsvriendelijk Hasselt waar 
senioren kunnen genieten van een mooie 
en onbezorgde oude dag. Fijn dat we 
daar samen aan kunnen werken.” 

011 88 84 84 
hasselt.be/seniorencongres

Op hasselt.be/hogevijf vind je alle 
info over HOGEVIJF, dé plek voor 
al je vragen over ouder worden.
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Charlotte maakt kinderen blij
Tijdens de zomervakantie is het altijd leuk 
in de Doe-fabriek, de stedelijke speelplein-
werking van Hasselt voor kinderen van 6 
tot 12 jaar. Dat dankzij de enthousiaste vrij-
willigers die er elke dag een speelfeest 
van maken. De 16-jarige Charlotte Dupont 
vervoegde afgelopen zomer het team. En, 
samen met de andere monitoren zijn ze nog 
op zoek naar extra helpende handen!

“Met het monitorenteam zorg je ervoor 
dat alle kinderen het naar hun zin hebben.”  
vertelt Charlotte. “Daar zorgen we voor door 
creatieve activiteiten op poten te zetten. 
Je krijgt er veel voor terug. Heel wat kindjes 
maakten voor mij een leuke tekening of 
een knutselwerkje. Die heb ik thuis op mijn 
kamer ophangen. Het is een leuke bevesti-
ging dat je je werk goed doet en dat je geap-
precieerd wordt. Met de andere animatoren 
bouw je een vriendschapsband op.” 

Heel leuk dus, om vrijwilliger te worden bij 
de Doe-fabriek. Maar zeker niet weggelegd 
voor iedereen. “Het kan best vermoeiend 
zijn. Een flinke dosis energie is goed meege-
nomen. Daarnaast heb je ook nood aan een 
stevige portie geduld en inlevingsvermo-
gen. Het is sowieso een leerrijke ervaring. Ik 
leer elke dag bij.”

Werk je graag met kinderen? Word of 
ben je 16 jaar of ouder? En heb je bakken 
positieve energie? Schrijf je in om deze 
zomer hulpanimator te worden! Je gaat 
aan de slag als vrijwilliger en ontvangt een 
dagelijkse vergoeding en tonnen plezier. 

hasselt.be/hulpanimator 



Er lijkt misschien geen 
einde te komen aan het 

coronatijdperk, maar dankzij 
de vaccinaties is er wel 

degelijk licht aan het einde 
van de tunnel. En laten we 

elkaar nu zeker niet loslaten. 
Wie nood heeft aan een 

mentale opkikker, kan zich 
verheugen op een coronaveilig 

stoepbezoek!

Hasselaren bezorgen elkaar een mentale opkikker 
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Kortingbonnen houden  
kattenbevolking op pijl

Nog tot 15 september kan je - zolang 
de voorraad strekt - een kortingsbon 
aanvragen voor de castratie van je kater 
(15 euro) of sterilisatie van je kattin (25 
euro). Deze bonnen zijn geldig tot en met 
15 september 2021 bij alle dierenart-
sen in Limburg. Mooi meegenomen die 
‘subsidie’, want je bent sowieso wettelijk 
verplicht om je kat te laten steriliseren 
of castreren voor het dier vijf maanden 
oud is en/of voor verkoop of adoptie. Zo 
voorkomen we samen de nadelen van 
een overbevolking aan zwerfkatten. 
Per gezin kan je maximaal twee bonnen 
aanvragen.

hasselt.be/kat 

Een bezoek op de stoep

De dienst Wijkopbouw en het lokaal dien-
stencentrum HOGEVIJF van de stad 
Hasselt slaan hiervoor de handen in 
elkaar. Samen werkten ze een project 
uit om de meest kwetsbare Hasselaren 
in deze vaak eenzame tijden te helpen. 
“Hierbij focussen we vooral op alleen-
staande 65-plussers”, vertelt Eefje 
Noppen van de dienst Wijkopbouw. 
“Het bezoek van familie en vrienden is 
voor heel wat alleenstaanden tot een 
minimum beperkt. Sommigen kunnen 
amper rekenen op een sociaal netwerk, 
dat was voorheen al een zware dobber 
en nu – door corona – nog moeilijker. 
Onze vrijwilligers zullen daarom met een 
ledlichtje in de hand letterlijk en figuur-
lijk licht in deze donkere dagen brengen. 

Rechtzetting  
afvalbelasting

In de vorige De Nieuwe Hasselaar leek 
het alsof bewoners van appartements-
blokken met gemeenschappelijke 
containers die Limburg.net niet ledigt, 
een lagere factuur voor afvalbelas-
ting in de bus krijgen. Zij zouden vrij-
gesteld zijn van de som voor ophaling. 
Dat klopt niet. Bewoners van appar-
tementsblokken met gemeenschap-
pelijke containers die Limburg.net 
wel ledigt, moeten geen huisvuilzak-
ken afhalen. Voor hen wordt er een 
(kilogram)tegoed in containerge-
wicht voorzien, overeenstemmend 
met de waarde van de huisvuilzak-
ken. De afvalfactuur zal dus evenveel 
bedragen voor bewoners van apparte-
mentsblokken.

hasselt.be/afval
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Je brengt met zo’n 
stoepbezoek letterlijk 
en figuurlijk licht in 
donkere dagen.
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U I T W I J K E N

Een gezellige babbel op de stoep kan 
vaak wonderen doen.”

Doe je mee?

Al meer dan 50 kandidaten meldden zich 
aan om voor een opkikkertje vanop de 
stoep te zorgen. Wil jij ook nog graag op 
pad? Dat kan nog steeds! “Iedereen die 
mee zijn of haar schouders onder ons 
project wil zetten, kan een mail sturen 
naar wijkopbouw@hasselt.be”, vertelt 
wijkmanager Myra Hoeven. “We zullen 
dan bij jou polsen hoeveel bezoekjes je 
ziet zitten en in welke buurten of wijken 
je graag op pad trekt. Liefst in je buurt 
of wil je misschien eens een ander deel 

van onze mooie stad ontdekken? Jij 
beslist daarna zelf waar en wanneer je 
op bezoek trekt. Je legt de bezoekjes af 
wanneer het jou het best uitkomt. Merk 
je dat iemand nood heeft aan meer dan 
een bezoekje en een toffe babbel, dan 
bespreek je dat met de dienst Wijkop-
bouw. Wij kijken dan hoe we, vanuit de 
stad of met de hulp van andere zorgpart-
ners, kunnen helpen.”

Hasselt Helpt

Zijn stoepbezoeken niets voor jou? Maar 
wil je wel op een andere manier helpen? 
Neem dan zeker eens een kijkje op ons 
vrijwilligersplatform Hasselt Helpt. Je 
kan je er kandidaat stellen om iemand te 
helpen met zijn of haar boodschappen, 
de hond uitlaten of een bezoekje aan de 
apotheek of post. Het kan ook zijn dat 
jijzelf met een hulpvraag zit. Dat kan je 
op hetzelfde platform melden, of je belt 
naar 011 23 94 00.

hasselt.be/stoepbezoek  
wijkopbouw@hasselt.be
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1. In de Ethias Arena werd de afgelopen 
weken hard gewerkt aan de opbouw van 
het vaccinatiecentrum. De acht vaccina-
tielijnen die er werden gebouwd, zorgen 
ervoor dat er op termijn meer dan 2000 
vaccins per dag geprikt kunnen worden.

2. Op de Centrale Werkplaatsen in 
Hasselt staat vanaf nu, in samenwerking 
met Limburgs klimaatbedrijf Nuhma, een 
38 kubieke meter grote batterij met een 
vermogen van 480 kWh. De batterij slaat 
lokaal geproduceerde stroom uit zonne-
energie op, zo gaat er geen groene stroom 
verloren!

3. Op 12 februari wordt de nieuwe 
Hasseltse UiTPAS gelanceerd. De ’oude’ 
blijft geldig tot en met 28 februari 2021. 
Kijk snel wat de gratis pas te bieden 
heeft en haal hem snel af in ’t Scheep (op 
afspraak), Visit Hasselt of de bib!

4. Geen witte kerst, maar wel een witte 
start van februari! De Japanse Tuin 
opende speciaal voor de gelegenheid één 
weekend de deuren. 

5. De Kezerreme kleurde op 8 februari 
uitzonderlijk paars voor epilepsiedag! 
Over heel de wereld wordt op deze dag 
extra aandacht besteed aan deze chro-
nische hersenaandoening. Ook de stad 
Hasselt deed mee!

6. De stad Hasselt en Limburg Sterk 
Merk (LSM) slaan de handen in elkaar voor 
één gedeelde ambitie: 500 klimaatbo-
men in de Hasseltse woonwijken, nog dit 
voorjaar. De eerste exemplaren gingen 
alvast gezwind de grond in.

7. Heb je nog een horecabon in huis? De 
bon wordt opnieuw verlengd. Je kan hem 
bij je favoriete Hasseltse horecazaak 

gebruiken tot en met 30 juni van dit jaar.

8. De carnavalsstoet gaat ook dit jaar aan 
ons voorbij. Erg jammer. Toch zorgden 
heel wat Hasselaren voor de nodige 
carnavalssfeer door hun ramen en deuren 
te versieren. Alaaf!

9. Ben je regelmatig van huis en heb je 
dan een parkeerplaats vacant voor je oprit 
of garage? Vraag op onze website een 
zorgparking aan en geef aan op welke tijd-
stippen zorgverstrekkers gratis mogen 
parkeren voor je deur! Alvast bedankt in 
naam van alle zorgverstrekkers en hun 
patiënten! Bekijk hoe dit kan op www.
hasselt.be/zorgparking

8

6 7

9
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Doe jij mee aan de 
VeggieChallenge?

Hasselt is het mekka van veganistisch 
eten. Dat mogen we zonder blikken of 
blozen stellen nadat liefst vijf hore-
cazaken onlangs een Belgian Vegan 
Award ontvingen: Peas, Sappig, Lento, 
Botanique en De Sladerij. Ben je zelf niet 
vertrouwd met vegan of vegetarisch 
eten? We roepen je op om het in maart 
eens een kans te geven en deel te nemen 
aan de VeggieChallenge van vzw Eva. 
Jouw doel: 30 dagen minder vlees eten. 
Als je je inschrijft, ontvang je persoon-
lijke tips, weekmenu’s, kindvriendelij-
ke recepten, boodschappenlijstjes… En 
je kan voor afhaalgerechten terecht bij 
de Hasseltse horeca. Online vind je alle 
restaurants met een vegan of veggie 
aanbod. Smakelijk!

hasselt.be/veggiechallenge 

Verbouwen?  
De stad helpt je!

Denk je aan een renovatie van je 
woning? De stad Hasselt helpt je. Elke 
verbouwende Hasselaar kan een indi-
viduele renovatiebegeleiding op maat 
aanvragen. Naast een bezoek van de 
Huisdokter van Dubolimburg - die de 
(energetische) renovatiemogelijkhe-
den van jouw woning in kaart brengt 
- mag je ook rekenen op verdere bege-
leiding met onder andere een stappen-
plan, hulp bij het opvragen van offertes, 
opmetingen enzovoort. En dit alles voor 
slechts 50 euro. Interesse? Schrijf je op 
de website in voor een online infosessie 
op maandag 29 maart om 20 uur, waarin 
je online alle uitleg krijgt over de reno-
vatiebegeleiding en alle voordelen. En 
waarin je uiteraard de mogelijkheden 
krijgt om vragen te stellen. Voor appar-
tementeigenaars en VME’s zijn er eerder 
die dag twee infomomenten.

hasselt.be/renoveren

Twee topfotografen voor de prijs van één
CCHA presenteert nog tot 21 maart twee nieuwe fototentoonstellingen: ‘Reeksen’ 
door Daniël Dewaele’ en ‘The road not taken - mirage’ door Veronika Pot. CCHA 
brengt deze twee fotografen bijeen die, ondanks hun verschillende stijl en 
methodiek, toch verrassend met elkaar verbonden blijken. Hoe? Dat laten we je 
graag zelf ontdekken. Interesse? De tentoonstellingen zijn te bezoeken van vrijdag 
tot en met zondag, telkens van 13 tot 17 uur. En enkel na reservatie. De tijdslots van 13 
en 15 uur geven toegang tot beide expo’s. 

ccha.be
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Met een drone vliegen?
Moet je toestemming hebben om met 
een drone boven de stad te vliegen? 
Een nieuwe codex politieverordenin-
gen, speciaal voor op afstand bestuurde 
luchtvaartuigen- of systemen, heldert 
het één en ander op. Belangrijk is het 
doel van je vlucht. Wil je louter wat 
vliegeren voor de fun, met een recre-
atieve drone? Dan ben je tot niets 
verplicht. Heb je niet recreatieve 
doelen, zoals bijvoorbeeld opnames 
voor een reclamespot of landkaart, dan 
ben je verplicht je vlucht voorafgaand 
en schriftelijk te melden aan de burge-
meester. De piloot moet de ontvangst-
bevestiging van de melding tijdens de 
vlucht bij zich dragen en kunnen tonen 
aan de bevoegde politie- of stadsdien-
sten. Bovendien kan de burgemees-
ter voorwaarden opleggen of de vlucht 
verbieden wanneer de openbare orde in 
het gedrang komt.

  hasselt.be/drone

Bib viert jeugdboekenmaand 
met een tentoonstelling

Hiep hiep hoera, in 2021 bestaat de jeugdboeken-
maand 50 jaar! Een maand lang vieren we in Biblio-
theek Hasselt Limburg het gouden kroontje en het 
feest dat lezen is. Online vind je het uitgebreide 
programma van de jeugdboekenmaand. In vestiging 
Dusart kan je een heleboel kunstwerken bewonderen 
rond het thema feest, gemaakt door leerlingen van de 
Hasseltse Academie (SASK). Je kan de tentoonstel-
ling bezichtigen tot 18 april tijdens de openingsuren 
van de bib.  

bibliotheek.hasselt.be/jeugdboekenmaand

De wondere wereld van Stef
Stap samen met Het Stadsmus in de 
wondere wereld van wijlen Stef  
Vanstiphout. Dertig jaar lang toverde de 
Hasselaar levendige jeugdboekillustra-
ties, fijnzinnige cartoons én rake kari-
katuren uit zijn potlood en penseel. 
Nu eens sprookjesachtig, dan weer 
dramatisch, maar steeds verras-
send. Vanstiphout liet het museum 
een ruime collectie van meer dan 
300 tekeningen na. Maak een 
afspraak online, voor je op bezoek 
komt! 

hetstadsmus.be

Bestel je paasmenu
Zowel in het LDC Banneux als het LDC 
Stadsprak organiseert HOGEVIJF een 
speciaal paasafhaalmenu op dinsdag 
30 maart. Je betaalt 10 euro voor een 
menu bestaande uit soep, voorgerecht, 
hoofdgerecht en dessert. Interesse? 
Bestel én betaal voor 18 maart in het 
lokaal dienstencentrum van je keuze. 
Je kan het menu afhalen tussen 11 uur 
en 12.30 uur op 30 maart.

hasselt.be/hogevijf 
LDC.Banneux@hogevijf.be 
LDC.Stadspark@hogevijf.be
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STAD HASSELT & OCMW HASSELT
De administratieve diensten in ’t 
Scheep (Limburgplein 1) werken 
momenteel enkel op afspraak. 
Dankzij het digitaal loket is een 
verplaatsing naar het stadhuis 
vaak overbodig.

hasselt.be 
011 23 90 00 

1. Burgemeester Steven Vandeput
Algemeen beleid, communicatie,  
personeel & HR, interne audit, veiligheid, 
stadspromotie, slimme stad. N-VA

011 23 90 83 
steven.vandeput@hasselt.be

2. Schepen Marc Schepers
Mobiliteit, parkeren, circulatie, taxi’s,  
stedenbouw en ruimtelijke planning,  
woonontwikkeling, grondbeleid.
RoodGroen+

011 23 90 71 
marc.schepers@hasselt.be

3. Schepen Dymfna Meynen
Ontmoetingscentra, gezinsvormen &  
doelgroepen, preventie & veiligheid,  
kerkfabrieken, gelijke kansen & inburgering, 
toegankelijkheid, sociaal woonbeleid, betrok-
kenheid & burgerparticipatie, wijkbudget-
ten & wijkgericht werken, zorg. N-VA

011 23 93 52 
dymfna.meynen@hasselt.be

4. Schepen Habib El Ouakili
Sport, jeugd, studentenzaken, onderwijs, 
bibliotheek, evenementen, gezinsondersteu-
ning, Huis van het Kind, Opvoedingswinkel, 
kinderopvang. RoodGroen+

011 23 93 57 
habib.elouakili@hasselt.be

5. Schepen Laurence Libert
Propere stad en afvalbeleid, openbare werken 
en groenonderhoud, monumentenzorg,  
gebouwen. Open Vld

011 23 90 73 
laurence.libert@hasselt.be

HUISARTSEN
In het weekend en op feestdagen.

011 33 65 33 
Stadsomvaart 9 
herkenrodehuisartsen.be

APOTHEKERS

apotheeklimburg.be 
078 05 17 33 
Tussen 22 en 9 uur 

TANDARTSEN

tandarts.be/wachtdienst 
0903 39 969 
(1,50 euro/min.)

HASSELT.BE/WACHTDIENSTEN

HASSELT INFO

6. Schepen Rik Dehollogne 
Economie, centrummanagement, landbouw, 
tewerkstelling en arbeidsmarkt, toerisme, 
markten en foren. 
N-VA

011 23 90 65 
rik.dehollogne@hasselt.be

7. Schepen Joske Dexters
Ombudsdienst, burgerlijke stand, bevolking.
N-VA

011 23 90 68 
joske.dexters@hasselt.be

8. Schepen Frank Dewael
Begroting, administratie, ICT en digitalisering, 
juridische zaken, stadsarchief, interne service 
en logistiek, organisatie en dienstverlenings-
vernieuwing. Open Vld

011 23 90 72 
frank.dewael@hasselt.be

9. Schepen Joost Venken 
Voorzitter bijzonder comité voor de sociale 
dienst, Milieu en klimaat, energie en energie-
bedrijf, circulaire economie, korte keten en 
fairtrade, duurzame stad, ontwikkelingssa-
menwerking, dierenwelzijn, parken en groen, 
cultuur, kunst en erfgoed, Domein Kiewit, 
welzijn. RoodGroen+

011 23 90 74 
joost.venken@hasselt.be

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
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Gaas vir te lache, da’s ni vir te lache… *

Lachgas	vindt	zijn	weg	naar	

steeds	meer	jongeren,	die	het	

gebruiken om een korte roes 

te	ervaren.	Lijkt	onschuldig.	

Maar dat is het niet. Er gaan 

serieuze gezondheids- en 

veiligheidsrisico’s mee 

gepaard. (*) Lachgas is niet 

om	te	lachen...	Daarom	

lanceert de stad Hasselt een 

sensibiliseringscampagne.

Het gebruik of verhandelen van lachgas 
‘met als doel het bekomen van een roes’ 
én de verkoop ervan aan minderjari-
gen is sinds enige tijd bij wet verboden. 
En maar goed, want lachgas lijkt meer 
dan een hype. De processen-verbaal 
gaan in stijgende lijn in onze politiezone, 
met 26 gevallen in 2019 en al 41 in 2020. 
Dat is een stijging van 58 procent en 
ook in tijden van corona zien we dat op 
de meeste ’lockdownfeestjes’ lachgas 
aanwezig is. Door de korte roes lijkt 
lachgas onschuldig, waardoor het zeer 
populair is bij jongeren in het uitgaans-
milieu. Het tegendeel is echter waar. 
Gebruik je lachgas, dan neem je wel 
degelijk gezondheidsrisico’s. Geheu-
genstoornissen, kans op gehoorschade, 
brandwonden, verlamming van spieren… 
Daarom zal de stad samen met de politie 
blijven handhaven. 

Maar dat niet alleen. Jongeren kennen de 
risico’s niet goed en wij willen hen waar-
schuwen met de campagne ‘Lachgas 
is niet om te lachen’. Hiervoor slaan we 
de handen in elkaar met zorGGroep Zin 
en Ligant. Met een origineel filmpje, 
posters, stickers en flyers willen we 
binnendringen in de leefwereld van de 
jongeren. Via sociale media, maar ook 
op locaties waar jongeren regelmatig 
samenkomen, zoals scholen, verengin-
gen en jeugdhuizen. Daarnaast ontwik-
kelden we speciaal voor ouders, leraren, 
opvoeders… infofiches om kennis op te 
doen over het middel, de effecten, de 
risico’s en de verkrijgbaarheid. Samen 
met de bijhorende gesprekshandleiding 
die tips geeft om een gesprek te starten, 
kunnen ze zo aan de slag. 

www.hasselt.be/lachgas
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HASSELT.BE/VACATURES

Laat het klimaat jou niet neutraal?
Zonnepanelen en een immense batterij op de centrale werkplaatsen, burgerbudgetten voor veelbelovende klimaatprojecten, deelfietsen, 
klimaat- en broeikasbomen… De stad Hasselt is bekommerd om het klimaat en zet zichzelf op de kaart als klimaatneutrale, duurzame stad. 
Heb jij zin om dit werk en deze projecten verder te zetten, en samen met onder andere (project)medewerkers Raf Vandenreyt en Liese 
Evers mee te werken aan slimme oplossingen op het vlak van innovatie en technologie? Surf dan snel naar onze website, want we zijn op 
zoek naar een afdelingshoofd Leefmilieu en Energie. Samen realiseren we onze ambitieuze doelstellingen!
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Of spreken deze vacatures je meer aan?

• hoofd interne dienst preventie

• ploegbaas garage en smidse

• kinderkansenambassadeur


