
Heraanleg Grote Markt en 
Kortstraat (en Hoogstraat)

10.09.19
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Zone werken:

- Maastrichterstraat

- Kortstraat

- Grote Markt

- (Hoogstraat)
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Diverse werkzaamheden:

- Nutsmaatschappijen 

(APK)

- Wegeniswerken (Van de 

Kreeke i.o.v. Stad 

Hasselt)
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Algemene planning:

- Afhankelijk van de 

weersomstandigheden

- Fase 1a van 26/08/19 

tot begin november 

2019
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+ HA   

Algemene planning:

- Afhankelijk van de 

weersomstandigheden

- Fase 1b

- 26/08/19 tot begin 

november 2019

- 15/09/19 tot begin 

november 2019
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Algemene planning:

- Afhankelijk van de 

weersomstandigheden

- Fase 2: november + 

december 2019
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Algemene planning:

- Afhankelijk van de 

weersomstandigheden

- Fase 2: november + 

december 2019
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Algemene planning:

- Afhankelijk van de 

weersomstandigheden

- Fase 3: januari 2020



9

Algemene planning:

- Afhankelijk van de 

weersomstandigheden

- Fase 4: februari 2020
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Algemene planning:

- Afhankelijk van de 

weersomstandigheden

- Fase 5: maart + april 

2020
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Planning – Grote Markt 
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Planning – Grote Markt 

- Afhankelijk van de weersomstandigheden

- 15/09/19 tot 25/09/19 → start opbraak verharding en start riolerings-

werken in Kortstraat  
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Planning – Grote Markt

- Afhankelijk van de weersomstandigheden

- 25/09/19 tot half oktober → gedeeltelijke opbraak verharding + 

rioleringswerken op Grote Markt richting Koning Albertstraat
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Planning – Grote Markt

- Afhankelijk van de weersomstandigheden

- Werkzone ruimer dan zone rioleringswerken

- Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de handelaars + horeca 

maximaal garanderen
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Planning – Grote Markt 

- Afhankelijk van de weersomstandigheden

- Half oktober tot eind oktober → gedeeltelijke opbraak verharding + 

rioleringswerken op Havermarkt

- Aanleg nutsvoorzieningen in de Kortstraat
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Planning – Grote Markt 

- Afhankelijk van de weersomstandigheden

- November + december → huisaansluitingen nieuwe riolering + 

ondergrondse voorzieningen

- Nutsvoorzieningen in functie van rioleringswerken
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Planning 2020 – Grote Markt

- Afhankelijk van de weersomstandigheden

- Opbraak van de bestaande terrasconstructies (15/01/2020)

- Aanleg riolering richting Hoogstraat

- Start plaatsing nieuwe verharding

- Nutsvoorzieningen 
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Mogelijke hinder

- Geplande onderbrekingen worden steeds op voorhand aangekondigd

- Onvoorziene onderbrekingen kunnen zich voordoen

- Obstakels zo veel mogelijk vermijden

- Vuilzakken, papier … → centraliseren op hoeken van de Grote Markt
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Werfcoördinatie: 

Daniel Konings Stad Hasselt Toezichter- 0473 59 63 18

Koen Biermans Stad Hasselt Hoofd dienst Wegen

Raf Vossen Van de Kreeke Projectleider

Gino Lubandy APK Projectleider

Edwin Kelchtermans APK Werfleider

Tom Buntinx Minder Hinder Adviseur





WAT



Werken aan de upgrade van de Grote 

Markt,  Maastrichterstraat & Kortstraat 

om een uniform en kwaliteitsvol geheel 

te maken dat zich optimaal leent voor 

ontmoeting, handel,  horeca, beleving 

en ontspanning maar waar ook ruimte 

is voor groen. 

WAT



START

09/2019

EINDE

04/2020

WAT



WIE



Handelaars / horeca

Bewoners

Bezoekers / toeristen

Verenigingen

Openbare instell ingen

Scholen

Publieke loketfuncties

WIE



DOEL



Duideli jke communicatie voeren over

DOEL



Duideli jke communicatie voeren over

Verloop van de werken.

DOEL



Duideli jke communicatie voeren over

Verloop van de werken.
Toekomstbeeld.

DOEL



Duideli jke communicatie voeren over

Verloop van de werken.
Toekomstbeeld.
Minder hinder.

DOEL



Duideli jke communicatie voeren over

Moment aangri jpen om bewoners, handelaars 

& horeca meer samen te brengen.

Verloop van de werken.
Toekomstbeeld.
Minder hinder.

DOEL



HOE



Communicatie:

•  Timings
•  Next steps
•  Bereikbaarheid
• . . .

HOE

Werfcommunicatie 

= praktisch.



Werfcommunicatie 

= praktisch.

“We weten dat het even niet fijn 
gaat zijn,  maar het is belangrijk 
om de binnenstad een nieuwe 
boost te geven en zo nog meer 
volk aan te trekken.”

HOE



Doelgroep: vooral bewoners en 

ondernemers in werfzone (nood aan 

concrete & juiste informatie over de 

werken)

HOE

Werfcommunicatie 

= praktisch.



Wervende communicatie 

= imago / communicatie.

Communicatie:

•  Achter de schermen: verhalen 
brengen van werf ,  handelaars/
horeca/bezoekers/inwoners 
aan het woord,  leuke 
anekdotes/herinneringen aan 
de Grote Markt,  op de koff ie bij 
Katrien en Hendrik,  . . .

HOE

•  Handelaarsacties
•  Blik op de toekomst:  laten zien 

waaraan we werken (nieuwe 
pleinfunctie,  met meer ruimte & 
verbeterde toegankeli jkheid voor 
iedereen) 



“We’re in this together.”

HOE

Wervende communicatie 

= imago / communicatie.



Wervende communicatie 

= imago / communicatie.

Doelgroep: naast bewoners & 

ondernemers ook gebruikers van 

stad (shoppers, toeristen, . . . )

HOE



GROOTSTE 
TEGENARGUMENTEN



Bereikbaarheid
(zowel in werfzone als 
omliggende straten)

Omzetverl ies 
handelaars

Duurti jd werken

Overlast vuil

Overlast lawaai

GROOTSTE TEGENARGUMENTEN



COMMUNICATIE-
STRATEGIE



Website als centrale tool

hasselt.be/grotemarkt

Tijdsl i jn:  t imings, status werken, 

wervende communicatie,  vernieuwing 

Grote Markt,  Kortstraat & Maastrichterstraat 

in beeld brengen (foto’s,  t imelapse, 

mij lpalen),  . . .

COMMUNICATIESTRATEGIE



hasselt.be/grotemarkt

COMMUNICATIESTRATEGIE

Pers



hasselt.be/grotemarkt

COMMUNICATIESTRATEGIE

Online Advertising

Gedurende de hele periode

Wat brengen we? 

•  Inschri jven nieuwsbrief 

•  Toekomst Grote Markt,  Kortstraat 

& Maastrichterstraat



hasselt.be/grotemarkt

COMMUNICATIESTRATEGIE

Social media

Gedurende de hele periode

Wat brengen we? 

•  Inschri jven nieuwsbrief

•  Bereikbaarheid

• Handelaarsacties

•  Verhalen van achter schermen & in de straat 
(handelaars,  inwoners,  bezoekers)



hasselt.be/grotemarkt

COMMUNICATIESTRATEGIE

Huis-aan-huis / werfkrant

2 edities

Wat brengen we? 1e editie

•  Praktische info:  t iming & bereikbaarheid

• Interviews (schepen /  handelaars /  Hasselaar )  met positieve 

beeldvorming 

•  Nieuw elan voor Hasselt  

•  Werfacties handelszaken



hasselt.be/grotemarkt

COMMUNICATIESTRATEGIE

Huis-aan-huis / werfkrant

2 edities

Wat brengen we? 2e editie

•  Verhalen van op de werf 

•  Leuke anekdotes/interviews 

•  Acties handelaars



hasselt.be/grotemarkt

COMMUNICATIESTRATEGIE

Nieuwsbrief

1x per maand

Wat brengen we? 

Vaste rubrieken die iedere maand terugkomen:

•  Vorderingen werken 

•  Verhaal achter de schermen 

•  Interview met iemand in de straat/handelaar/bezoeker/… 

•  Handelaarsacties 



Communicatie op locatie

• Informatiezuil/kiosk 

• VR-tour: bl ik op de toekomst 

• Werfdoeken met leuke quotes, openingen zodat mensen 

kunnen meekijken, vermelding van de website, . . . 

•  Omleidingsroutes: alternatieve stadsroutes leuk aankleden 

• Audiotour over geschiedenis & toekomst van oude markt 

COMMUNICATIESTRATEGIE



Opening

Katrien & Hendrik nodigen uit:

grote opening van Grote Markt, 

Kortstraat & Maastrichterstraat

COMMUNICATIESTRATEGIE



CONTACT



Dienst Wegen

011 23 90 00

wegen@hasselt.be

Minderhinder adviseur 

handelaars & horeca

Tom Buntinx

0477 95 83 09

hasselt@minder-hinder.be

CONTACT




