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Aan de bewoners van Kuringen

lnÍomarkt verhoging kanaalbrug in Kuringen

Beste inwoner van Kuringen,

De Vlaamse overheid verhoogt de brug over het Albertkanaal in Kuringen.
Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de b€langrijkste waterweg in
Vlaanderen. Er wordl volop geïnvesteerd in de modernisering van het kanaal- De bouw van een nieuwe
verhoogde brug kadert in dat plan.

De Vlaamse Waterweg nv organiseert, in samenwerking met de stad Hasselt, een infomarkt.
Zo kan u uitvoerig kennis maken met de geplande werken en de impact die ze hebben op de mobiliteit in

uw omgeving.
Dezs infomarkt heeft plaats op donderdag 21 juni 2018 in de Gildezaal in Kuringen, Joris van
Oostenrijkstraat 65. Tussen '16 en 19 uur kunt u er doorlopend èen aantal infopanelen over de
werken bekijken en uw vragen stellen aan véÉegenwoordigers van De Vlaamse Waterweg nv en
de stad Hasselt.

Kunt u die avond niet aanwezig zijn? Op de website www.vlaamsewaterweg.be/brug-kuringen vindt u alle
inÍormatie over deze werken.

Met vriendelijke groeten

. . !_ :.' -!.-" -

Koen Deconinck
algemeen directeur

À/ichel Froidmont
schepen van Openbare Werken

Nadja Vananroye
burgemeesler

datum
29t'5t2014
contactpersoon
Chístoí Ramaekers
christolramaekers@hassell. be
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Aan de bewoners van Kuringen-Heide

Uitnodiging infomarkt toekomstige ontwikkelingen in Kuringen-Heide

Beste inwoner,

De Vlaamse Overheid heeft met hel GRUP van 20'14 Hasselt aÍs pÍovinciehoofdstad aangeduid om een
deel van de bevolkingsgroei in Limburg op te vangen. Men wil de centrumsteden veÍdichten, gezien de
vele Íuncties en diensten die in een centrumstad aanwezig zijn, zoals onderwijsinslellingen, een
universiteit, openbaar veruoer, bedrijventeneinen, enz. Plattelandsgemeenlen wenst men minde[ te
bebouwen in de toekomst.

Om deze reden werden in 2014 Hasseltse woonuitbreidingsgebieden omgezet naar woongebied. Ook in
Kuringen-Heide is dit het geval. Er zullen in de nabije toekomst dan ook enkele verkavelingen worden
bijgebouwd. Graag willen wij u informeren over de stand van zaken bÍ deze geplande
woonontwikkelingen, bijkomende publieke groenzones, nieuwe openbare functies, de mobiliteit, enz.

Daarom organiserèn wè een infomarkt op 18 juni 2018 in het ontmoetingscentrum Sint-Jan.
Tussen 18.30 en 22 uuÍ kunt u er doorlopend terecht, voor een toelichting aan de hand van
infopanelen. Vertegenwoordigers van de Stad Hasselt beantwoorden er uw vragen.

Breng ook gerust uw kinderen mee. Zij kunnen, onder begeleiding van de Jeugddienst en de
Groendienst, nadenken over hun ideale speelpleintje van de toekomst.

l\4et vriendelijke groeten
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Koen Deconinck
algemeen directeur
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Nadja Vananroye
burgemeester

datum
05/06/2018

contact
Dienst Planning
T 011 23 93 21

Tom Vandeput
Schepen van Ruimteliike Ordening
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