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Limburg hard getroffen door noodweer 
  

Onze provincie leed voorbije dagen erg onder het 

noodweer, met wateroverlast, menselijk en 

materieel leed tot gevolg. Ik wil mijn medeleven 

betuigen aan alle getroffen gezinnen. Dank en diep 

respect voor alle hulpverleners. Veel waardering 

ook voor het werk van de gemeentelijke 

crisiscentra en het overkoepelende provinciaal 

crisiscentrum onder leiding van onze gouverneur. 

Voorbije jaren werd door verschillende overheden 

veel geïnvesteerd in Limburg op vlak van 

waterbeheersing zoals wachtbekkens, etc…Tegen 

uitzonderlijk noodweer is weinig bestand. Toch 

hebben deze investeringen, nog grotere drama’s 

vermeden. Het blijft dus noodzakelijk te investeren 

in waterbeheersing, ook door de provincie. 

 

  

  

 

 

     
 

 

  

Groen licht voor 18 SALKturbo-projecten 
  

Met 18 nieuwe Salk-projecten zetten we de 

komende maanden en jaren een turbo op Limburg. 

De Limburgse economie zal er structureel door 

versterkt worden en de Limburger zal er beter van 

worden. Een investeringsvolume van 30 miljoen 

euro die onze Limburgse economie op lange 

termijn zal versterken. We zetten in op 

duurzaamheid, digitalisering, een inclusief en 

competitief Limburg. 

  

bekijk hier het TVL-nieuws 
 

  

https://tomvandeput.cmail19.com/t/ViewEmail/i/1BAD12606795429B2540EF23F30FEDED/FB7D5CB41614E771C45D7BC1A387288D
https://tomvandeput.createsend1.com/t/i-l-clidldl-yujyaxky-j/


  

lees hier het krantenartikel 

  

lees hier het persbericht 
   

 

     
 

 

  

Dankzij cobot Robbie wordt er dubbel zo snel gebouwd 
  

We innoveren onze Limburgse economie in 

verschillende sectoren. Ook de bouwsector maken 

we slimmer, digitaler en circulair. Zo werd er een 

innovatieve bouwkraan ontworpen die het werk 

van bouwvakkers lichter maakt, en gelijktijdig het 

bouwproces dubbel zo snel vooruit laat gaan. “Die 

middelen helpen niet alleen om innovatie te 

stimuleren”, zegt gedeputeerde van Economie Tom 

Vandeput. “In dit geval betekent het ook een grote 

ergonomische vooruitgang, waardoor jongeren 

sneller geneigd zullen zijn om een carrière in de 

bouwsector te overwegen.”  

  

lees hier het krantenartikel 

  

lees hier het persbericht 

 

  

  

 

 

     
 

 

  Nieuwe app vergemakkelijkt het leven van diabetespatiënten 
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Hasseltse diabetespatiënten en hun zorgteam 

vinden binnenkort alle informatie over hun 

aandoening op één centrale plaats terug. POM 

ontwikkelde, samen met diverse partners, een 

nieuw platform met bijhorende mobiele app. Die 

app centraliseert het medische dossier van een 

patiënt, met onder andere bloedresultaten, 

afspraken en een medicatieschema. Het Limburgse 

pilootproject, in het kader van een studie en onder 

andere gefinancierd door het Europese fonds 

EFRO, gaat van start in september. Geïnteresseerde 

diabetici uit de eerstelijnszone Hasselt kunnen zich 

vanaf 16 augustus aanmelden bij hun huisarts. 

 

   

 

     
 

 

  

Captain's table brengt mature bedrijven en start-ups samen 
  

Sinds kort organiseren de POM-antennes een 

maandelijkse ontmoeting tussen mature bedrijven 

en start-ups. Die antennes zijn een nieuwe tak van 

POM, die haar werking vertaalt naar het terrein. 

Het team connecteert start-ups en mature 

bedrijven met het bestaande economische 

ecosysteem. De ontmoetingsmomenten zijn 

telkens opgezet als een captain’s table, en hebben 

uiteenlopende thema’s. POM kan reeds 

terugblikken op twee succesvolle edities, rond 

digitale leertechnieken en datavalorisatie. 

 

  

  

 

 

     
 

 

  

Limburg investeert in opleiding vrachtwagenchauffeur 
  

“De opleiding wordt op een moderne, digitale leest 

geschoeid, en de kandidaat-truckers krijgen ook 

een ervaren trucker als mentor toegewezen.” 

Limburg stopt nu nog eens 200.000 euro in de 

nieuwe opleiding. “De recente heropstanding van 

de voormalige Fordsite in Genk als ‘Logistics Valley 

Flanders’ bewijst nog maar eens dat logistiek een 

voor Limburg niet te onderschatten sector is”, 

besluit gedeputeerde voor Economie Tom 

Vandeput. 

 

  



  

lees hier het krantenartikel 

  

lees hier het persbericht 
   

 

     
 

 

  

Campus Diepenbeek wordt een campus voor alle Limburgers 
  

  

Campus Diepenbeek wordt één van de 

belangrijkste kruispunten van Limburg. Het 

ambitieuze masterplan voor de nieuwe campus ligt 

op tafel en wijst de weg naar 2050. Gedeputeerde 

voor Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput: 

“Limburg verdient een toekomstgerichte campus, 

met ruimte voor onderwijs, onderzoek, 

bedrijvigheid, recreatie en communityvorming. Op 

Campus Diepenbeek ontstaat innovatie door 

kruisbestuiving tussen het bedrijfsleven en het 

onderwijs. De campus is tegelijkertijd een 

ontmoetingsplek voor alle Limburgers.” 

  

lees hier het artikel 

  

 

  

  

 

 

     
 

 

  

Limburg opent Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie 
  

“Het opleidingscentrum zorgt voor een betere 

match tussen vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt. Voor de bouwbedrijven heeft dit ook 

voordelen. Ze vinden sneller geschikt personeel 

waardoor ze sterker op de markt staan, meer 

bouworders kunnen binnenhalen en kunnen 

groeien. Het opleidingscentrum past bovendien 

perfect in de geplande bouwcampus waar we 

onderzoek, opleiding, 
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innovatie en bedrijfsleven samenbrengen. De 

campus wordt de innovatie-motor voor digitaal en 

circulair bouwen in Limburg”, aldus Tom Vandeput, 

gedeputeerde van Economie & Innovatie. 

  

lees hier het artikel 

  

bekijk hier het video-fragment 
   

 

 

  

  Ook deze nieuwsbrieven kunnen u interesseren:   
 

  
 

  
 

Bekijk de POM Limburg nieuwsbrief   

  
 

   

  
 

  

  

Tom Vandeput 
  

Gedeputeerde van Economie, Innovatie, Industrieterreinen, Europese 

Aangelegenheden en Personeelsbeleid 

Voorzitter POM – Voorzitter LSM 

 

www.tomvandeput.be 
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