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Bedrijvencentra overgedragen aan Officenter
POM Limburg en de andere aandeelhouders
hebben een overeenkomst bereikt met de groep
Officenter over de verkoop van de NV
Bedrijvencentra Limburg. Deze NV telt in totaal
zeven bedrijvencentra. Ze bevinden zich in Hasselt,
Beringen, Pelt, Genk, Sint-Truiden, Tongeren en
Maasmechelen. Deze zeven bedrijvencentra zijn
samen goed voor een totale oppervlakte van circa
12.000 m² kantoren en ateliers. "Het uitbaten van
bedrijvencentra is niet langer een kerntaak voor
POM Limburg", verklaart POM-voorzitter Tom
Vandeput. "Daarom ondersteunen wij, samen met
de andere aandeelhouders, deze overname. We
hebben er alvast vertrouwen in dat we met
Officenter de juiste koper hebben gevonden."
lees hier het krantenartikel

Voka en Provincie starten Brexit - contactcenter
Samen met Voka richt de provincie een
contactcenter op om de Limburgse bedrijven te
ondersteunen bij vragen over de nieuwe Brexitregels die er vanaf 1 januari komen. Brexit mag
niet tot een economisch bloedbad leiden in
Limburg.
“Als provinciebestuur ondersteunen we de
praktische aanpak van Voka – KvK Limburg, om via
de oprichting van een contactcenter, de Limburgse
ondernemers die handel drijven met de UK, met
raad en daad bij te staan om zo om te kunnen met
een Brexit in hun bedrijfsvoering." aldus

gedeputeerde van Economie en Europese Zaken
Tom Vandeput.
lees hier het persbericht
lees hier het artikel
lees hier het krantenartikel

Nieuwe bedrijfsopdrachten via platform
Vanaf vandaag kunnen alle Limburgse bedrijven
zich inschrijven op ons nieuwe
aanbestedingsplatform. Zo brengen we vraag en
aanbod dichter bij elkaar. Hierdoor blijft het werk
in onze provincie, ontvangen bedrijven meer
opdrachten en hun medewerkers meer
jobzekerheid.
www.aanbestedingeninlimburg.be
lees hier het krantenartikel
lees hier het artikel uit ZO-magazine

Opleiding rioolrenovatie ism provincie
Met Vlario en de Confederatie Bouw zijn we samen
de innovatieve opleiding rioolrenovatie gestart. Op
Kanaal Z leg ik uit waarom we als provincie in dit
project zijn gestapt.
bekijk hier het interview met Kanaal Z

Deputatie vraagt verlenging Federale steunmaatregel

In het kader van de economische relance, vraagt de
Limburgse deputatie aan de nieuwe federale
regering om ook in 2021 Limburg te erkennen als
ontwrichte zone. Hierdoor kunnen bedrijven
genieten van een aanzienlijke
loonkostvermindering. "De coronacrisis heeft het
Limburgse bedrijfsleven en de arbeidsmarkt zwaar
getroffen en elke steunmaatregel voor jobcreatie
hebben we hard nodig." aldus gedeputeerde van
Economie Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Innovatiepremie geeft bedrijven ruggesteun
We stimuleren innovatie in de Limburgse bedrijven
door middel van een premie van 50.000 euro. "De
provinciale innovatiepremie werd reeds toegekend
aan 44 projecten waarbij 105 bedrijven
samenwerkten. De provincie keerde 2,2 miljoen
euro uit, goed voor een totaal van 5,2 miljoen euro
aan investeringen. Op termijn kunnen hierdoor
470 jobs gecreëerd worden" aldus gedeputeerde
van Economie Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel over het gerealiseerde
project van Warsco en Van de Kreeke
lees hier het krantenartikel over de 9 nieuwe
innovatieve projecten

Uitreiking Ambiorixprijs VKW Limburg
De ambiorixprijs van VKW Limburg gaat dit jaar
naar Steven en Philippe Desart van het
familiebedrijf Arte. De behangproducent uit
Zonhoven is wereldwijd actief en exporteert naar
meer dan 80 landen.
De ondernemersprijs wordt jaarlijks toegekend op
de jaarvergadering van VKW Limburg en dit op

basis van een grondige selectie. Deze prestigieuze
prijs onderscheidt een Limburgse onderneming die
uitblinkt in een sterk staaltje ondernemerschap.
lees hier het artikel

Provincie zet licht op groen voor opwaardering Hasseltse
stationsbuurt
De verloederde stationsbuurt in de
provinciehoofdstad Hasselt heeft dringend nood
aan een grondige opwaardering. Vele panden staan
leeg, met diverse problemen van overlast tot
gevolg. Een investeerder ontwierp het voorbije jaar
plannen om de gehele stationsbuurt een nieuw
elan te geven, maar kwam niet tot een akkoord
met het lokale bestuur. Vandaar dat het dossier op
de tafel kwam van de Limburgse deputatie, die het
plan aftoetste aan de geldende regelgeving en
masterplannen. Na studiewerk door de
administratie en na enkele belangrijke
aanpassingen en bijsturingen, leverde de deputatie
unaniem een goedkeuring af. Deze vernieuwing
kan bijdragen aan een nieuwe dynamiek voor deze
omgeving.
lees hier het krantenartikel

LSM en EHvL steunen onderwijsinitiatieven voor jongeren
"Met LSM nemen we het op voor jongeren die het
door Corona extra moeilijk hebben en dreigen uit
de boot te vallen. Nieuwe onderwijs- en
digitaliseringsprojecten krijgen daarom extra
financiering" aldus LSM-voorzitter Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Voorstelling TOP 500 VKW Limburg

VKW presenteerde naar jaarlijkse gewoonte haar
TOP 500, één van de sterkste
opvolgingsinstrumenten van het Limburgse
bedrijfsleven. De 500 grootste bedrijven zorgen
samen voor 100.300 jobs in onze provincie. Deze
editie werd afgesloten op een economisch
conjunctureel hoogtepunt, omdat deze editie gaat
over de zakencijfers van 2019. Deze editie zal dus
een belangrijke graadmeter zijn t.o.v. de postcoronacijfers in het zakencijfer van 2020. De
omzet steeg met 3%, de tewerkstelling met 6%, de
winst met 18% en de investeringen met 8%.
lees hier het persbericht
lees hier het krantenartikel
bekijk hier het videofragment

Economisch overleg gemeentebestuur Lummen
Begin september hadden we een gesprek met het
gemeentebestuur van Lummen over wat de
provincie en POM Limburg kunnen betekenen voor
de gemeente Lummen op het vlak van industriële
en economische ontwikkeling. Aan het bestuur
presenteerden we ook een analyserapport van de
detailhandel in Lummen.

Limburg experimenteert met slimme fruitteelt
PC Fruit werkt als onderzoekscentrum aan een
experiment rond slimme fruitteelt. Meer oogst
halen uit dezelfde hoeveelheid grond door het
inzetten van slimme technologie, is het doel. “De
provincie Limburg investeert 107.000 euro. Op die
manier zorgen we voor innovatie, sterker
ondernemerschap en een goede positie op de
exportmarkt. Bovendien creëert het ook kansen
voor startups die hoogtechnologische producten

voor de fruitteelt maken”, besluiten gedeputeerden
van Economie Tom Vandeput en collega van
Landbouw Inge Moors.
lees hier het persbericht
lees hier het krantenartikel

Aanleg fietsbrug Godsheide
We starten als provincie de werken aan een nieuwe
fietsverbinding in Godsheide, Hasselt.
Het fietspad zorgt voor de verbinding tussen
de Corda Campus - via Banneux - Godsheide Grenslandhallen - tot de studentencampus PXL,
UH, GO.
De Provincie, De Vlaamse Waterweg en Europa
investeren in deze snelle fietsverbinding. Als
provinciebestuur realiseerden we al heel wat
toeristische topattracties voor fietsers. Maar we
vinden het even belangrijk dat de fiets kan dienen
voor snelle verplaatsingen en woon- werkverkeer.
Vandaar deze nieuwe en veilige ‘fietssnelweg’
doorheen Hasselt, als knooppunt voor Limburg.
De brug zal tegen de zomer van 2021 klaar zijn.
Meer informatie over de timing & werken:
www.limburg.be/fietsbrug-Godsheide
lees hier het krantenartikel

147 miljoen euro voor Limburg
De leiders van de Europese Unie hebben een
akkoord bereikt over de meerjarenbegroting en
een coronafonds. "Limburg wordt erkend als
transitieregio en mag rekenen op een bedrag van
147 miljoen euro. De Vlaamse Regering zal deze
gelden beheren in opdracht van de EU" aldus
gedeputeerde Tom Vandeput.

lees hier het krantenartikel

Ook deze nieuwsbrieven kunnen u interesseren:
Bekijk de POM Limburg nieuwsbrief
Bekijk de VLEVA-nieuwsbrief voor Limburg
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