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SALK 2.0  
  

Op vrijdag 13 december ontvingen we de Vlaamse 

regering in Limburg voor een overleg over een 

nieuw economisch actieplan. SALK 1 was een 

succesverhaal voor de economische heropleving 

van Limburg na de sluiting van Ford. 

  

De Vlaamse regering ging vorige week akkoord om 

een nieuw economisch plan, Salk 2 door het 

provinciebestuur te laten opmaken en uitvoeren. 

 

Daarmee gaan we de Limburgse economie de 

volgende 5 jaren innoveren en versterken met 

als doel extra toegevoegde waarde en jobs 

creëren. De "SALK-taskforce" zal vanaf 

januari onder het voorzitterschap van de 

gouverneur en gedeputeerde Tom Vandeput van 

start gaan. 

  

lees hier het krantenartikel 

  

lees hier het 2de krantenartikel 

  

bekijk hier het TVL-nieuws 

 

  

  

 

 

     
 

 

  Provincie investeert 212 miljoen euro in Limburg  
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'Geen opluchting, maar ambitie tonen'.  

Het provinciebestuur zal de komende jaren 

een impactvolle schakel zijn tussen het lokale en 

regionale niveau. We zullen een ambitieus beleid 

voeren om zo, samen met onze stakeholders, 

projecten te realiseren voor alle Limburgers. Zo 

investeren we als provinciebestuur de komende 5 

jaar 212 miljoen euro in Limburg. En dit zonder 

een belastingverhoging. 

  

lees hier het krantenartikel 

  

bekijk hier het TVL-nieuws 

 

   

 

     
 

 

  

Opening jeugdhuis De Serre  
  

Gedeputeerde Tom Vandeput opende samen met 

minister Benjamin Dalle en schepen El Ouakili het 

nieuwe jeugdhuis “De Serre” in de oude 

stadskantoren in het centrum van Hasselt. In "de 

Serre" kunnen creatieve jongeren al hun talenten 

ontplooien. 

   

  

 

 

     
 

 

  

Noël Essers wint Lifetime Achievement Award 2019  
  

Noël Essers van transportbedrijf H.Essers wint de 

‘Lifetime Achievement Award van het jaar 2019'. 

  

'Logistiek is één van de belangrijkste economische 

sectoren in onze provincie. De groep Essers is een 

Limburgs en Europees topbedrijf en is voor 

Limburg van bijzondere waarde door de 

gecreëerde jobs. Noël is een icoon in het 

bedrijfsleven, zijn ondernemerschap en passie 

maken van hem een toonbeeld van 'Limburger en 

Wereldburger', aldus gedeputeerde van economie 

Tom Vandeput. 
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lees hier het krantenartikel 
   

 

     
 

 

  

Participatieproject Naar de kern in Bree  
  

De detailhandel is voor Limburg een belangrijke 

economische sector. Ze wordt vertegenwoordigd 

door 16.950 handelspanden! In 2020 willen we 

deze handel in Bree, Sint-Truiden en 

Maasmechelen ondersteunen. Nadat eerder dit jaar 

het project 'Naar de Kern' is gestart in Pelt, is het 

nu opgestart in Bree en Sint-Truiden. 

"We zullen in samenspraak met alle actoren, UNIZO 

en het stadsbestuur werken aan een nieuwe 

toekomststrategie voor het kernwinkelgebied" zegt 

gedeputeerde van Economie Tom Vandeput.  

  

lees hier het krantenartikel 

 

  

  

 

 

     
 

 

  

Innovatie Award Cubigo  
  

Met veel plezier mocht gedeputeerde Tom 

Vandeput tijdens de ZigZag-avond van 

Voka de Limburgse Innovatie Award uitreiken aan 

het bedrijf Cubigo. 

Met hun digitaal platform trekken ze de 

digitalisering door in de ouderenzorg, waarmee ze 

op een moderne, hoogwaardige manier 

ondersteuning geven aan zorgbehoevenden om 

de zelfredzaamheid te verhogen. 

Hun digitaal platform dat alle actoren binnen de 

woonzorgsector met elkaar verbindt, verdient een 

prijs. 

Ook een dikke proficiat aan de andere 

genomineerden Cooperio, Futech en Turbulent. 

  

lees hier het persbericht 

  

lees hier het krantenartikel 
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Opening nieuwe PLOT  
  

Op het voormalige mijnterrein in Zwartberg werd 

het nieuwe oefencentrum van het 'PLOT' geopend 

voor brandweer, politie en ambulanciers. De 

nieuwe oefenhal kost 1,8 miljoen euro en wordt 

volledig gefinancierd door de provincie. 

  

Bijzonder is dat de nieuwe oefenhal een voorbeeld 

is van een circulair gebouw met een beperkte 

ecologische voetafdruk. De gebruikte 

bouwmaterialen kunnen in een gesloten kringloop 

hergebruikt worden en krijgen zo bij een eventuele 

afbraak een tweede leven. 

  

lees hier het persbericht 

 

  

  

 

 

     
 

 

  

25 jaar LRM  
  

LRM bestaat 25 jaar!  LRM is zo belangrijk voor 

onze provincie dat de Vlaamse regering in het 

regeerakkoord heeft opgenomen dat het Vlaams 

Gewest in 2020 een kapitaalverhoging van 100 

miljoen euro bij LRM zal doorvoeren om 

beloftevolle start-ups en scale-ups te 

ondersteunen in hun verdere groei. Ook zal LRM 

daarmee kunnen participeren in spin-offs i.s.m. de 

UHasselt en andere onderzoeks- en 

kennisinstellingen. De toekomst is verzekerd! 

Felicitaties aan de voorzitter, directeur, bestuur & 

het ganse team! 

 

  

  

 

 

     
 

 

  Dag van de Ondernemer  
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Naar aanleiding van de 'Dag van de Ondernemer' 

van UNIZO Limburg, bracht gedeputeerde Tom 

Vandeput een bedrijfsbezoek bij AUVA Hasselt. 

AUVA is actief in de ICT-sector en heeft 

vestigingen verspreid over heel de provincie.  

Bedankt aan zaakvoerder Raf Coomans en zijn 

team voor de ontvangst en jullie boeiende verhaal! 

Respect voor de vele Limburgse ondernemers en 

hun dagelijkse inzet! 

    

 

     
 

 

  

Encon krijgt innovatiesteun  
  

We stimuleren Limburgse bedrijven om te 

innoveren. Via een laagdrempelige 

subsidieaanvraag helpen we kmo's de stap naar 

innovatie te zetten. Op deze manier versterken we 

onze economie met nieuwe producten en diensten 

en creëren we nieuwe en aantrekkelijke jobs. 

Encon kon beroep doen op een innovatiepremie 

van 50.000 euro van de provincie Limburg.  Het 

bedrijf ontwikkelde een 'slimme' 

verlichtingstechnologie. 

  

lees hier het krantenartikel 

 

  

  

 

 

     
 

 

  

Opening bedrijvennetwerkdagen VOKA  
  

In Expo Hasselt vond op woensdag 20 en 

donderdag 21 november de eerste Limburgse 

editie van de bedrijvennetwerkdagen plaats. 

  

Het is de bedoeling om niet alleen de 

samenwerking binnen de sectoren te stimuleren 

maar ook om nieuwe synergiën en opportuniteiten 

te creëren. 

Het motto van de beurs was 'Zaken doen in eigen 

streek', om zo een extra dynamiek te geven aan de 

 

  

https://tomvandeput.createsend1.com/t/i-l-puhkue-gtyluhur-m/


lokale economie en te focussen op de 

ondernemersgeest van bedrijvig Limburg. 

  

bekijk hier het TVL-nieuws 
   

 

     
 

 

  

Plastiflex haalt innovatie naar Limburg  
  

De Beringse groep Plastiflex heeft zijn nieuw 

hoofdkwartier in Beringen in gebruik genomen. De 

groep Plastiflex, is de wereldwijde marktleider in 

flexibele kunststofslangen. Het bedrijf staat 

bekend voor haar innnovatieve karakter en is een 

belangrijke werkgever in onze provincie. Die 

vinden hun afzet in de wereld van stofzuigers, 

wasmachines, industriële gereedschappen en 

zwembadreinigers. 

  

lees hier het krantenartikel 

 

  

  

 

 

     
 

 

  

  

Tom Vandeput  
  

Gedeputeerde van Economie, Innovatie, Industrieterreinen, Europese Aangelegenheden 

en Personeelsbeleid 

Voorzitter POM – Voorzitter LSM 

 

 

www.tomvandeput.be  
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