
 

 

 
  

PERSBERICHT: Nieuwe bewegwijzering maakt je wegwijs in Hasseltse binnenstad 
  
Meer dan 150 nieuwe en vernieuwde wegwijzers tonen je in de Hasseltse binnenstad de 

kortste weg richting trekpleisters als de Grote Markt, het Modemuseum en Z33. “Met de 

uitbouw van de Blauwe Boulevard en de opening van onze nieuwe ondergrondse parking 

breidt de binnenstad weliswaar uit. Toch blijft alles vlot te voet bereikbaar. Dat willen we met 

onze nieuwe signalisatie ook aangeven”, aldus burgemeester Vandeput en schepen Libert. 

  

“Hasselt blijft een stad waar heel wat trekpleisters te voet bereikbaar zijn. Daar verandert de 

komst van de Blauwe Boulevard en de opening van onze nieuwe parking niets aan”, 

onderstreept burgemeester Steven Vandeput. “Zo staat wie in de ondergrondse parking 

Blauwe Boulevard parkeert, binnen amper 10 minuten op de Grote Markt. En daarvan willen 

we de bezoekers van onze stad ook blijven overtuigen.” 

  

 
  

“Vandaar dat we de bestaande bewegwijzering in de binnenstad een nieuw kleedje hebben 

aangemeten”, vertelt schepen van Openbare Werken Laurence Libert. “De palen en pijlen 

verkeerden nog in goede staat. Deze hebben we dan ook hergebruikt, wat dit een zeer 

kostenefficiënte ingreep maakt. De teksten op de pijlen waren echter niet overal even proper 

en leesbaar meer. Daarom kregen ze allemaal een nieuwe sticker. Hierop worden de 



grootste trekpleisters van onze binnenstad in de huisstijl aangegeven. We maken in al onze 

stadscommunicatie gebruik van het Barlow-lettertype. Dit ‘font’ behoort niet enkel tot de 977 

meest wijdverspreide lettertypes die Google gratis ter beschikking stelt. Barlow staat gekend 

omwille van de bruikbaarheid voor nummerplaten en wegsignalisatie, wat hier dus goed van 

pas kwam. Daarnaast kregen alle benamingen dezelfde maximale lettergrootte, hetgeen de 

leesbaarheid verhoogde. Hierdoor beschikt onze bewegwijzering nu over een uniforme en 

duidelijke stijl.”  

  

“Daarnaast voegden we ook de wandelafstand in minuten toe. Hiermee geven we aan dat de 

grote trekpleisters zoals de toeristische dienst, onze musea, de Sint-Quintinuskathedraal en 

het begijnhof perfect te voet bereikbaar zijn”, vult burgemeester Vandeput aan. “Hetzelfde 

geldt voor een aantal praktische locaties zoals het stadskantoor, het politiepunt, de openbare 

toiletten en het station die ook een plaatsje kregen op de wegwijzers. Zodra het 

verbindingsplein en de westzijde van de Blauwe Boulevard zijn afgewerkt, plaatsen we ook 

daar dezelfde signalisatie. Zo zullen eind maart op 33 locaties meer dan 150 wegwijzers de 

bezoeker begeleiden naar de trekpleisters in ons stadscentrum.” 

  

Ook nieuwe stadsplannen 

“Daarnaast gaan we in de binnenstad ook 14 nieuwe stadsplannen installeren”, vult schepen 

Libert verder aan. “Deze krijgen een plaatsje nabij een aantal drukbezochte plaatsen zoals 

de bushaltes aan het Leopoldplein en Kolonel Dusartplein, de uitgangen van de grote 

parkings en nabij het station. Deze geactualiseerde stratenplannen geven niet enkel een 

duidelijk overzicht van de trekpleisters en praktische locaties in onze binnenstad, maar 

verwijzen ook naar onze stadspoorten en kenniscentra. Aan de hand van deze plannen 

kunnen bezoekers hun doel bepalen, waarna onze nieuwe bewegwijzering hen op een vlotte 

manier daar naartoe begeleidt.” 

 


