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Inspraakperiode SALKTurbo succesvol afgerond
Voorbije weken hadden we een overleg met de
Limburgse burgemeesters, parlementsleden,
experten en welzijnsactoren over de economische
toekomst van Limburg. Bij de opmaak van het nieuwe
economische plan SALKTurbo, willen we een
maximaal draagvlak verkrijgen in onze provincie.
Vandaar is de inspraak van velen zo belangrijk.

Wielerpiste Velodroom aan Circuit Zolder van start
De ‘Wielerpiste en sportcomplex Velodroom’ aan het
Circuit in Zolder komt stilaan uit de startblokken.
Het zal een complex worden met internationale
uitstraling waar topsportevenementen kunnen
plaatsvinden en de wielerliefhebber kan trainen. Het
past in onze beleidsvisie als provincie, waarbij ﬁetsen
centraal staat voor woon-werkverkeer, recreatief en
toeristisch gebruik, maar ook als sportbeleving. Zo zal
deze Velodroom ook langs de nieuwe ﬁetsverbinding
'Kolenspoor' liggen.
Met LSM zijn we medeﬁnancier van dit project voor 7
miljoen euro.
lees hier het krantenartikel
bekijk hier het TVL-nieuws

Eerste 'drone-architecten' studeren af

Aan hogeschool PXL, studeerden de eerste
geslaagden af met een diploma van drone-architect.
"Als provinciebestuur en POM geloven we sterk in het
potentieel van de drone-industrie. Om die reden
ﬁnancierde we eenmalig de opstart van deze nieuwe
opleiding, omdat deze richting een grote
toegevoegde waarde kan bieden voor nieuwe
toepassingen in vele bedrijven in Limburg. Het
innovatiegehalte van deze opleiding is dan ook
bijzonder groot en sluit aan bij onze participatie in nv
Droneport", aldus gedeputeerde en POM-voorzitter
Vandeput.
lees hier het persbericht
bekijk hier het TVL-nieuws

Kapitaalinjectie voor zorgeconomie
Provinciale ontwikkelingsmaatschappij POM en de
provincie tekenen samen met LRM en UHasselt in op
een kapitaalsverhoging van 1,5 miljoen euro voor
BioVille, de bio-incubator voor de Health & Care. Tom
Vandeput: "De bedoeling is om rond deze incubator
een heuse 'Health Campus' uit te bouwen, waar
bedrijven in de zorgeconomie zich ten volle kunnen
ontwikkelen", zoals opgenomen in ons beleidsplan
Limburg. Voorzitter van de POM-Platformwerking
Health is decaan Piet Stinissen (UH) geworden.
lees hier het artikel

LSM geeft duwtje aan kwetsbare kinderen tijdens Corona
LSM-voorzitter Tom Vandeput: "Een Hart voor
Limburg en LSM bundelden de krachten en maken
samen 125.000 euro vrij om de impact van de
coronacrisis op de onderwijsnoden bij kwetsbare
kinderen terug te dringen, om zo de schooluitval en
sociale ongelijkheid tussen kinderen in onze provincie
tegen te gaan".
lees hier het krantenartikel

Schenking mondmaskers voor armoedeorganisaties
Tom Vandeput bracht een bezoek aan verschillende
Hasseltse organisaties tegen armoede, en
overhandigde hen elk 250 mondmaskers. "Met een
boeiend gesprek steken we de vele vrijwilligers een
hart onder de riem en komen de mondmaskers die
wij kregen van een Chinese handelspartner ook
terecht bij mensen die zich dagelijks belangeloos
inzetten voor anderen", aldus Tom.

Investering Kuehne & Nagel goed voor 500 jobs
In Tessenderlo werd de eerste spadesteek van
Kuehne, Nagel en Weerts Logistic gegeven. Deze
investering in onze provincie is goed voor 500 nieuwe
jobs in de logistieke sector.
'Locate in Limburg' zorgde dat deze investeerder in
Limburg een geschikte locatie vond. De deputatie
stond in voor het vergunningstraject, via
beleidsgedeputeerde Moors.
Tom Vandeput: "Limburg bewijst hiermee opnieuw
een aantrekkingspool te zijn voor de logistiek in
Europa op vlak van logistiek. De gunstige ligging in de
Euregio is hiermee onze grootste troef".
lees hier het krantenartikel

LRM en POM versterken samen Limburgse economie
Limburg zal deze economische crisis samen
overwinnen. POM Limburg en LRM werken hiervoor
goed samen in het kader van SALKturbo, het nieuwe
economische herstelplan voor Limburg. Daarnaast
werkt LRM en POM zeer complementair op het vlak
van economische campusontwikkeling, het nemen
van publieke participaties in incubatoren en
campussen, kennisdeling en ontwikkeling tbv het
Limburgse ondernemerschap.

lees hier het krantenartikel

Valerie Veldeman wil creatieve economie boost geven
"Recent werd meer dan ooit bewezen dat innovatie
en creativiteit kritische succesfactoren zijn voor
bedrijven om operationeel en competitief te blijven.
Een hechtere samenwerking tussen de creatieve
economie, de industrie en de kennisinstellingen is
daarbij noodzakelijk.” Aan het woord is Valerie
Veldeman, Business Controller bij Veldeman Bedding
en sinds kort de nieuwe voorzitter van het Creative
Limburg Innovation Platform, kortweg het CLIP van
POM Limburg.
lees hier het artikel

Tom Vandeput te gast tijdens G100 congres
100 ondernemers hielden een digitaal event tijdens
de jaarlijkse afsluiting van G100 van Unizo aan het
einde van de lockdown. De coronacrisis heeft vooral
op vlak van digitalisering een katalysator-eﬀect
gehad. Digitaal vergaderen, digitaal telewerken,
digitaal congresseren, .... Heel wat nieuwe
opportuniteiten op vlak van digitalisering van de
economie bieden zich aan. De provincie zal het
ondernemerschap ook in de toekomst blijven
stimuleren in de evolutie naar een slimme economie
via innovatiesubsidies. Ook in SALKTurbo zal dit een
speerpunt worden.
lees hier het krantenartikel

VOKA en provincie op bedrijfsbezoek door Limburg
Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput nam het
initiatief om een 40-tal bedrijven te bezoeken in
Limburg. Alle sectoren kwamen hierbij aan bod, van
groot tot klein.
Samen met VOKA werd de rondgang afgetrapt bij
bedrijf Bioracer.

Op die manier werden ondernemers en
medewerkers een hart onder de riem gestoken voor
hun blijvende inzet tijdens Corona. Ook houden we
zo de vinger aan de pols om gepaste maatregelen te
kunnen nemen om de Limburgse economie terug op
gang te trekken.
bekijk hier het TVL-nieuws
bekijk hier het bezoek met Voka

Health Campus in volle ontwikkeling
De provincieraad keurde de verkoop van een aantal
gebouwen goed aan de UHasselt.
Tom Vandeput: "Hiermee geven we uitvoering aan de
uitbouw van een volwaardige Health Campus te
Diepenbeek. Deze campus moet een echt ruimtelijk
brandpunt van innovatie en ondernemerschap in de
gezondheidszorg worden."
lees hier het persbericht
lees hier het krantenartikel

LRM en POM lanceren samen 'Innovatrix'
LRM en POM lanceert samen een digitale tool om
start-ups te ondersteunen in hun groeiproces.
Bedrijven die zich vestigen in een incubator,
verwachten ondersteuning en coaching. Aan de hand
van de digitale tool worden groeibedrijven opgevolgd,
doelstellingen bepaald en processen geëvalueerd. De
ontwikkeling van de tool werd mede mogelijk
gemaakt met de steun van POM Limburg.
lees hier het artikel

Heropening horeca

Gedeputeerden Philtjens (Toerisme) en Vandeput
(Economie) gingen bij de heropening van de
horecasector op rondgang doorheen de hele
provincie. Men sprak hierbij met uitbaters van cafés,
restaurants en hotels om hun noden te beluisteren.
De provincie nam gepaste maatregelen via een
zuurstoﬃnanciering voor hotels, het uitstellen van de
bedrijfsbelastingen en lanceerde een digitaal
platform voor cateringdiensten.
lees hier het persbericht
lees hier het artikel

Ondernemersvuur loodst Limburg doorheen de crisis
Een ambitieuze visie in het beleidsprogramma van de
provincie: grote investeringen in zeven nieuwe
economische bedrijfscampussen, de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij als een sterke
economische stakeholder en katalysator voor het
Limburgs ondernemerschap, de versterking van de
Limburgse economische bedrijfssectoren en de
ontwikkeling van een vernieuwde economische
strategie via SALKturbo. "Ondanks de crisis werd de
voorbije maanden hard gewerkt aan de uitrol van
deze visie", aldus gedeputeerde Tom Vandeput.
lees hier het artikel

Werkbezoek aan Voedselbank Limburg
Ook in deze moeilijke Coronatijden hebben de
vrijwilligers van Voedselbank Limburg hun
werkzaamheden onverminderd voortgezet.
Vergeleken met de eerste 5 maanden van 2019
verdeelde de voedselbank in dezelfde periode van dit
jaar immers 21% meer voedingsmiddelen aan SintVincentiusverenigingen, OCMW’s en andere
hulporganisaties.
Samen met Vlaams minister van Welzijn en
Armoedebestrijding Wouter Beke, bracht de
gedeputeerde een werkbezoek aan de Voedselbank

voor een toelichting over de werking en de dagelijkse
activiteiten en noden.
lees hier het krantenartikel
bekijk hier het TVL- nieuws

'Meten is weten'
POM Limburg publiceerde de actuele cijfers van de
Limburgse economie in de zogenaamde
'coronabarometer'. Aan de hand van dit rapport
nemen we verder concrete maatregelen voor een
duurzaam herstel.
lees hier het krantenartikel
lees hier het persbericht

Uitbreiding voor Scania en Weltjens Transport
De bedrijven Scania Parts Logistics en Weltjens
Transport krijgen uitbreidingsruimte via een
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. 26 ha werd
voorzien om deze bedrijven in Oudsbergen voor de
toekomst te verankeren en zo ook de bijkomende
werkgelegenheid veilig te stellen.
Gedeputeerde van Ruimtelijke ordening Moors kwam
hiermee tegemoet aan de vraag van de
bedrijfswereld voor uitbreiding.
Collega van Economie Vandeput gaat via POM
Limburg aan de slag om dit plan in de praktijk te
realiseren ism de betrokken bedrijven.
lees hier het artikel
lees hier het persbericht

Op weg naar "duurzame transitie"

Onze Limburgse economie heeft nood aan duurzame
acties om uit de coronacrisis te geraken. In een
opiniestuk in HBVL pleit ik ervoor om nu, meer dan
ooit, de weg van de duurzame transitie in te zetten.
Dit moeten wij als overheid doen, samen met onze
stakeholders.
lees hier het krantenartikel

Digitale recruteringstool tegen brain drain
De provincie, VDAB en VKW slaan de handen in elkaar
om studenten op een laagdrempelige manier kennis
te laten maken met onze Limburgse bedrijven en hen
naar een job te begeleiden. Dit doen we met een
nieuwe “tinder-app” voor bedrijven. Hierdoor kunnen
bedrijven vissen uit een groot bestand van studenten
die de arbeidsmarkt willen betreden.
lees hier het krantenartikel
lees hier het persbericht
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