Samenwerking met Port of Antwerp bezegeld
We bezegelden onze samenwerking met de
Antwerpse haven Port of Antwerp.
In aanwezigheid van minister Lydia Peeters en de ceo
van Port of Antwerp Jacques Vandermeiren tekende ik
namens POM Limburg deze
samenwerkingsovereenkomst met het Antwerpse
havenbestuur.

Lees hier het artikel

SALKturbo ondersteunt 27 nieuwe Limburgse projecten
Met 27 nieuwe projecten versterkt SALKturbo de
Limburgse economie. Goed voor een investering van
146 miljoen euro.
De Salk-Taskforce keurde 27 ambitieuze
hefboomprojecten goed die de Limburgse economie
en samenleving nog duurzamer, innovatiever,
digitaler en inclusiever maken. Een goede zaak voor
alle Limburgers. Dank aan alle Limburgse
stakeholders!

Lees hier het artikel

Eindejaarswinkelen in Limburg
Provincie Limburg en Unizo Limburg sloegen de
handen in elkaar met Virginie Claes en Jani Kazaltzis
om de lokale handelaars en horeca in Limburg te
ondersteunen. Geniet van de Limburgse
eindejaarssfeer en steun onze handelaars en horecaondernemers door lokaal jouw kerstcadeau’s te
kopen.
Onze Limburgse zelfstandigen kunnen je steun meer
dan ooit gebruiken in deze coronatijden en
bovendien is lokaal kopen ook beter voor het milieu.
In 2022 zullen we de handel en horeca in Limburg
verder versterken met een sterk actieplan!

Bekijk hier de reportage
Lees hier het Goesting in Limburg magazine
Lees hier het artikel

Ambiteuze beleidsplannen provinciebestuur 2022
Halfweg de bestuursperiode zijn de provincieplannen
in volle uitvoering. Ambitieuze projecten en
investeringen die de kwaliteit van wonen, werken en
leven voor alle Limburgers verbeteren. Tom
Vandeput: "Voor mij springen onder andere de
ontwikkeling van een gezondheidscampus in
Diepenbeek en een logistieke campus in Genk in het
oog. Hierdoor wordt er bijkomende en duurzame
werkgelegenheid gecreëerd voor innovatieve zorg en
logistiek."

Lees hier het artikel

Provincie Limburg steunt Limburgse ondernemers getroffen
door Brexit
Uit een recente rondvraag door Voka Limburg blijkt
dat 3 op 4 bevraagde Limburgse bedrijven
bijkomende hinder in het Verenigd Koninkrijk
verwachten voor douane en andere
grensformaliteiten in 2022.
Tom Vandeput: “De provincie ondersteunde het Brexit
Problem Solving Team, waarmee ondernemingen met
raad en daad worden bijgestaan. Via een ervaren
experten-panel krijgen bedrijven in een één-op-één
moment uitleg over hoe ze hun onderneming Brexitproof maken."

Lees hier het artikel

Campusplannen Diepenbeek in volle uitvoering
De plannen voor de ontwikkeling van de Campus in
Diepenbeek met ruimte voor onderwijs, onderzoek,
bedrijvigheid en recreatie zijn in volle uitvoering.
Momenteel wordt met drones de site opgemeten.
Twintig teams dienden offertes in voor de bouw van
het poortgebouw. Hieruit werden vijf internationale,
hoogwaardige teams geselecteerd. De uiteindelijke
winnaar zal het ontwerp voor het poortgebouw voor
zijn rekening nemen. De definitieve beslissing is
voorzien in het voorjaar van 2022.

Lees hier het artikel

POM promoot economisch Limburg via TV spot
POM Limburg liet een gloednieuwe tv-campagne op
Vlaanderen los. Daarmee promoten we Limburg nog
meer als ideale regio om te investeren, ondernemen,
innoveren en te werken.

Bekijk hier het TVL-nieuwsfragment
Bekijk hier de promospot
Lees hier het persbericht

Handelaars met AmbioriX-factor gezocht
De stad Tongeren en Provincie Limburg hebben een
nieuw actieplan gelanceerd om de handel en horeca
in de stadskern van Tongeren te versterken.
Ondernemers die de AmbioriX-factor hebben, krijgen
voortaan professionele en financiële steun. De
Provincie Limburg steunt het project met 100.000
euro waarmee de stadskern nog meer moet worden
getransformeerd naar een mix van horeca, lokale
bedrijvigheid, retail en vrije beroepen.

Lees hier het artikel

Elk talent telt in Limburg
Met een investering van 1,7 miljoen euro ondersteunt
Provincie Limburg met SALKturbo in
doorstroomprojecten voor kwetsbare
werkzoekenden. Tom Vandeput: "Met dit project
wordt extra ingezet op arbeidszorg om te voorkomen
dat mensen met een medische, mentale of sociale
problematiek in extreme armoede terechtkomen."

Lees hier het artikel

Investeringssteun voor bedrijven in 19 Limburgse gemeenten
Op voorstel van Economieminister Hilde Crevits
(CD&V) heeft de Vlaamse regering de ‘Regionale
Steunkaart 2022-2027’ definitief goedgekeurd.
Gedeputeerde Vandeput: "de limburgse deputatie
drong de voorbije maanden herhaaldelijk aan bij de
Vlaamse regering om de investeringssteun in
Limburg voor heel wat bedrijven verder te zetten.
Vandaar zijn we tevreden met de beslissing die de
regering hierover genomen heeft."
Door deze beslissing zullen grote bedrijven in 19
Limburgse gemeenten de volgende zes jaar extra
Vlaamse investeringssteun kunnen ontvangen.

Lees hier het artikel

Innovatiepremie voor bedrijfsrecyclage medisch afval
Gedeputeerde Tom Vandeput bezocht onlangs de
Limburgse bedrijven MEAM en GreenX. Zij hebben
een technologie ontwikkeld om op basis van
microgolven vloeibaar medisch afval te verwerken.
Een systeem dat snel, efficiënt en vrij van CO2 is.
Vanuit de Provincie Limburg werd de samenwerking
tussen de 2 bedrijven ondersteund met een toelage
van 50.000 euro.

Lees hier het artikel

