


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
• . . .

Drager:

•  Werfbrief in de bus

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



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

Nieuwsbrief

Vierwekeli jks

Wat brengen we? 

Vaste rubrieken die telkens terugkomen:

•  Vorderingen werken 

•  Verhaal achter de schermen 

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

•  Werfacties handelszaken 



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 

•  Werfacties handelszaken



hasselt.be/grotemarkt

COMMUNICATIESTRATEGIE

Social media: 

Facebookpagina Stad Hasselt ,
gedurende de hele periode

Wat brengen we? 

•  Inschri jven nieuwsbrief

•  Bereikbaarheid

• Werfacties handelszaken

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



Communicatie op locatie

• Werfbanners met leuke quotes, focus op eindresultaat, 

ki jkgaten, website, nieuwsbrief,  . . . 

•  Alternatieve wandelroutes positief signaleren 

• Verhalen over geschiedenis & toekomst 

COMMUNICATIESTRATEGIE



Opening

Katrien & Hendrik nodigen uit:

grote opening van Grote Markt, 

Kortstraat & Maastrichterstraat

COMMUNICATIESTRATEGIE



CONTACT



Algemeen

Dienst Wegen

011 23 90 00

wegen@hasselt.be

Werf

Daniel Konings

0473 59 63 18

daniel.konings@hasselt.be

Communicatie

Tom Buntinx

0477 95 83 09

tom@amaril .be

CONTACT




