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Brexit-contactcenter voor Limburgse exportbedrijven  
  

Vanaf 1 januari 2021 is de Brexit een feit. Om de 

Limburgse ondernemers te begeleiden om aan de 

nieuwe voorwaarden te voldoen met het Verenigd 

Koninkrijk, lanceerden Voka en het 

provinciebestuur een 'Brexit-contactcenter'. 

"De Limburgse economie draait voor een groot 

stuk op export. Door een goede begeleiding 

informeren en ondersteunen we de Limburgse 

ondernemers. Voorbije week gaf een 

expertenpanel info" aldus gedeputeerde van 

Economie en Europese Zaken Tom Vandeput.  

 

lees hier het persbericht 

  

 

  

  

 

 

     
 

 

  

Invullen van knelpuntberoepen via nieuwe opleiding  
  

De eerste gekwalificeerde technici voor 

rioolrenovatie studeerde recent af. Deze opleiding 

kwam er via een samenwerking tussen de 

Provincie, VLARIO, VDAB Limburg en de 

Confederatie Bouw. De sector vroeg naar deze 

opleiding om zo openstaande jobs spoedig te 

kunnen invullen. Renovaties van rioleringen zijn 

bovendien goedkoper voor de gemeentebesturen 

en goede rioleringen hebben een positief effect op 

ons milieu.  

 

lees hier het krantenartikel 

  

lees hier het persbericht 
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Nieuw visieplan voor Limburg Salkturbo is klaar  
  

Limburg heeft met Salkturbo een nieuw socio-

economisch toekomstplan. Een visieplan van en 

voor alle Limburgers.  

 

Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput. “In 

totaal hebben maar liefst 600 mensen met een 

economisch hart voor Limburg hun schouders 

onder dit plan gezet. Op 4 december volgde de 

goedkeuring. Nu moet het plan omgezet worden in 

realisaties vanaf januari 21. Vier thema's staan 

centraal: een competitief, duurzaam, digitaal en 

een inclusief Limburg. Met dit plan willen we 

Limburg één van de meest competitieve regio’s 

maken. Voor de uitvoering van het plan werden 

reeds 200 projectvoorstellen opgesteld.”  

  

Meer info: www.salkturbo.be  

  

lees hier het krantenartikel in hbvl 

  

lees hier het krantenartikel in De Zondag 

 

  

  

 

 

     
 

 

  

Aanbestedingsplatform groot succes  
  

Met 1.000 geregistreerde Limburgse bedrijven is 

het aanbestedingsplatform van de provincie een 

groot succes! In oktober lanceerde het 

provinciebestuur, Unizo en VKW samen het 

platform voor aanbestedingen in Limburg.  

“Nu is het aan de Limburgse gemeenten en 

instellingen om hier maximaal gebruik van te 

maken. De bedrijven zijn dus zeker vragende 

partij. Het aanbod kan via de lokale besturen op 

eenvoudige manier worden opgeladen in het 

systeem. Op die manier verkorten we de afstand 

tussen overheid en bedrijfsleven. Vermits de 

overheden jaarlijks voor miljoenen aan 

overheidsopdrachten plaatsen, maakt dit een groot 
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verschil voor onze Limburgse bedrijven die het 

wegens corona extra moeilijk hebben”,  aldus 

gedeputeerde van Economie Tom Vandeput. 

 

www.aanbestedingeninlimburg.be 

  

lees hier het krantenartikel 

  

lees hier het persbericht 
   

 

     
 

 

  

Europa investeert in Limburgse Covid-pleister  
  

De Universiteit Hasselt heeft een slimme pleister 

ontwikkeld die toelaat Covid-patiënten in het 

ziekenhuis voortdurend op te volgen. Vandaag 

controleren verpleegkundigen frequent belangrijke 

parameters van een patiënt, zoals temperatuur, 

bloeddruk... De slimme pleister vervangt die 

apparatuur en meet automatisch alle parameters. 

 

Gedeputeerde Vandeput: “Ik ben ervan overtuigd 

dat Limburg zich in de komende jaren kan 

onderscheiden in efficiënte zorg door in te zetten 

op de kruisbestuiving tussen gezondheid en IT. 

Daarom voorzien we Europese financiering voor dit 

project.” 

 

lees hier het krantenartikel 

 

  

  

 

 

     
 

 

  

Konings nv verkozen als Limburgse ondernemer van het jaar  
  

Drankenproducent Konings werd door Het Belang 

van Limburg verkozen als ondernemer van het jaar 

2020. HBvL vroeg deputé Vandeput naar de 

Limburgse conjunctuur en een vooruitblik op 

2021. 

Jos Vaessen ontvangt de LifeTime Achievement 

Award 2020 voor zijn bijzondere 

ondernemerscarrière. 

  

bekijk hier de uitreiking 
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lees hier het krantenartikel 
   

 

     
 

 

  

Eerste waterstoftankstation in Limburg op komst  
  

POM - voorzitter Tom Vandeput: "We vergroenen 

onze Limburgse economie door de ontwikkeling 

van een waterstofstation. We zetten onze 

schouders onder dit proefproject met POM 

Limburg, stad Genk en enkele Limburgse 

bedrijven." 

  

lees hier het krantenartikel 

 

  

  

 

 

     
 

 

  

Provincie en Europa maken werk van energietransitie  
  

We werken aan de omslag naar een groener 

Limburg. EnergyVille in Genk, is een 

toonaangevend instituut op vlak van energie in 

Vlaanderen en daarbuiten. Met Europese steun 

worden hier de technologie en kennis ontwikkeld 

om de maatschappij actief te ondersteunen bij 

deze energietransitie. 

  

bekijk hier het volledige interview 

 

  

  

 

 

     
 

 

  

Jaarverslag Limburg Sterk Merk  
  

"Samen met beleidsverantwoordelijken van onze 

provincie een topregio maken waar het aangenaam 

wonen, leven, werken en ondernemen is, bleef ook 

in 2019 de ambitie van de stichting Limburg Sterk 

Merk" aldus LSM-voorzitter Tom Vandeput. 

Sinds de opstart in 2008 ondersteunt LSM unieke, 

vernieuwende en strategische projecten die de 

maatschappelijke, economische en culturele 

ontwikkeling van Limburg bevorderen. 

 

lees hier het jaarverslag 2019 
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Limburg op koers december 2020  
  

lees hier onze economische nieuwsbrief Limburg 

op koers 

   

  

 

 

 

  

  Ook deze nieuwsbrieven kunnen u interesseren:   
 

  
 

  
 

Bekijk de POM Limburg nieuwsbrief    

  
 

Bekijk de VLEVA-nieuwsbrief voor Limburg    

  
 

  

  

Tom Vandeput  
  

Gedeputeerde van Economie, Innovatie, Industrieterreinen, Europese Aangelegenheden 

en Personeelsbeleid 

Voorzitter POM – Voorzitter LSM  

 

www.tomvandeput.be  
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