Bekijk deze e-mail in uw browser.

Tom Vandeput
Gedeputeerde provincie Limburg
Gemeenteraadslid stad Hasselt

Kick-off Zorgberoepenrally
Tijdens de 'Zorgberoepenrally' van POM Limburg
konden maar liefst 600 leerlingen uit 20
secundaire scholen de verschillende medische
beroepen ontdekken op 6 zorglocaties verspreid
over heel Limburg. De doelstelling van deze dag is
om laatstejaarsleerlingen in een vooropleiding
zorg, laten kennismaken met een zorgberoep op
de werkvloer. Naast de verpleegkundige
opleidingen worden ook de wetenschappelijk en de
technische zorgberoepen in de kijker geplaatst.
Ook minister Beke was aanwezig tijdens deze
zorgdag.
lees hier het krantenartikel

Verbindingsweg in Godsheide open
In 2017 nam het Hasselts stadsbestuur
engagementen in Godsheide om de
verkeersdoorstroming en leefkwaliteit te
verbeteren. Recent werd de nieuwe
verbindingsweg in gebruik genomen Godsheide.
Met deze realisatie kan men vlot vanuit Genk, de
Hasseltse Banneuxwijk en Malpertuus over het Sas
naar de Grenslandhallensite - Universiteitslaan.

lees hier krantenartikel 1
lees hier krantenartikel 2

Opening Applicatiecentrum Universiteit Hasselt
Op het Wetenschapspark te Diepenbeek is het
veelbelovende Applicatiecentrum Beton & Bouw
geopend.
"In het bouwcenter zullen bedrijven, overheden,
wetenschappers,.. innovatieve toepassingen testen
en samenwerken aan de bouwsector van de
toekomst", aldus gedeputeerde van Economie Tom
Vandeput. De provincie investeerde mee in deze
realisatie door inbreng van projectgronden.
lees hier het krantenartikel

Wim Schoepen wordt nieuwe provinciegriffier
Het voortbestaan van de provincies is besloten in
het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Als
provinciebestuur hebben we dan ook veel ambitie
en mooie projecten die we de komende
jaren zullen realiseren voor de Limburger. Met de
aanstelling van Wim Schoepen hebben we nu ook
een nieuwe algemeen directeur van de provinciale
administratie, die samen met onze 850
medewerkers uitvoering kan geven aan onze
ambitie.
lees hier het krantenartikel
bekijk hier het TVL-nieuws

LSM investeert in Limburg

LSM wil ook de komende jaren katalysator zijn
voor hefboomprojecten in Limburg.
De opleiding Rechten, het Gallo Romeins museum,
Herkenrode, Grenslandhallen,...zijn positieve
realisaties uit het verleden.
De toekomst zullen we verzekeren met projecten
zoals fietsen door de bomen, nieuwe fietspaden,
bedrijfscampussen, klimaatprojecten, etc...,
lees hier het krantenartikel
lees hier de strategische nota

Limburg ontmoet Limburg
In oktober vond er een ontmoeting plaats
tussen de gedeputeerden van Nederlands en
Belgisch Limburg op de Corda Campus te Hasselt
ism de investeringsmaatschappij LRM. De
doelstelling van dit euregionaal overleg is
beide provincies economisch verder te versterken
in samenwerking met POM Limburg en LRM.

Logistiek Leren Zonder Grenzen
Het provinciebestuur Limburg, Hogeschool PXL en
VOKA slaan samen met Nederlands Limburg en
Euregiopartners de handen in elkaar om de
logistieke sector te versterken met het
grensoverschrijdend opleidingsprogramma 'Leren
Zonder Grenzen'. Er zal 1,3 miljoen euro worden
gesubsidieerd om studenten Logistiek te laten
baden in een digitaal, fysiek en internationaal
topnetwerk. "We willen de logistieke experts van de
toekomst klaarstomen" sluit gedeputeerde
van Economie Tom Vandeput af.

lees hier het persbericht
lees hier het krantenartikel

Opstart Energie Platform Limburg
Klimaat, CO2, energie,...zijn thema's die vandaag
actueler zijn dan ooit. Daarom lanceerden we met
POM een Limburgs Energieplatform, onder
voorzitterschap van Ludo Kelchtermans, ceo van
Nuhma.
Het doel is te anticiperen op de energietransitie, en
om innovatie bij bedrijven actief in deze sector te
verhogen.
lees hier het persbericht

Welk Limburg wil jij?
Hoe zal Limburg er in 2040 uitzien?
"We hebben een sterke economische ambitie en
die ambitie kunnen we enkel waarmaken als we
voldoende ruimte voor beginnende en bestaande
ondernemers in onze provincie voorzien. Vandaar
is het belangrijk dat we bij de opmaak van een
Limburgs beleidsplan Ruimte een
participatietraject starten met alle actoren en dit
vervolgens doorvertalen in een gedragen
visie", aldus gedeputeerde van Economie Tom
Vandeput".
lees hier de bijlage in hbvl

Voorstelling TOP 500 gids VKW Limburg

Gedeputeerde Tom Vandeput overhandigde de TOP
500 gids van VKW aan het grootste bedrijf van
Limburg, Essers Transport. Essers telt meer dan
2.000 medewerkers. De 500 bedrijven in deze VKW
gids, zijn samen goed voor 31 % van de
tewerkstelling in onze provincie.
lees hier het krantenartikel

Provincie Limburg geeft startschot Smart Building en
Construction Lab
Confederatie Bouw Limburg en Hogeschool PXL
gaan een tijdelijk 'demonstratiecentrum' - Smart
Building en Construction Lab - bouwen op het
Wetenschapspark te Diepenbeek. Het doel is om
praktijkgerichte kennis en infrastructuur voor
onderzoek op één centrale plaats te vestigen en te
ondersteunen.
lees hier het persbericht
bekijk hier het video-fragment

3D Printing fietsonderdelen
Innovatie is van groot belang voor de Limburgse
bedrijfswereld. Innovatie zorgt ervoor dat we
blijven evolueren.
De zaakvoerders van Ridley Bikes en Trideus
ontwikkelden samen een project waar ze 3D
printing fietsonderdelen maken. Het doel is
om onderdelen op maat van de klant te maken.
Door subsidies van de provincie Limburg kunnen
beide bedrijven dit project verder uitrollen.
lees hier het krantenartikel
bekijk hier het video-fragment

Academische openingszitting PXL
Minister van staat Etienne Davignon opende een
boeiend openingscollege bij de start van het
academiejaar aan Hogeschool PXL over “Europa
vandaag en morgen”.

Europese versterking voor Limburg
We versterken Limburg de volgende jaren met
Europese subsidies. Daarom gaan we als eerste
provincie een samenwerking aan met het VlaamsEuropees Verbindingsagentschap!
Er is in het verleden goed werk geleverd met de
Europese programma's en dat willen we graag
verderzetten maar daarnaast willen we ook tijdig
kunnen inpikken met ons Europees netwerk op
andere mogelijkheden.
lees hier het krantenartikel

Voorstelling toekomstindicator Voka Limburg
Het innovatieve karakter van Limburg is vandaag
de grootste troef voor haar economie. Dat
berekende Voka Limburg in haar jaarlijkse
Toekomstindicator. Hierin bestudeert ze de
indicatoren innovatie, talent en internationalisering
om een economisch toekomstbeeld te
schetsen. De algemene economische cijfers in
Limburg zijn positief.
lees hier de Toekomstindicator van Voka

750 openstaande vacatures in Limburgse transportsector

Er zijn 750 openstaande vacatures in de Limburgse
transportsector! Toch kunnen de bedrijven moeilijk
vrachtwagenchauffeurs vinden. Het knelpunt zit
o.a in lange tijden voor inschrijving en de prijs van
de opleiding. Daarom organiseren en bekostigen
wij als provincie, VDAB en Febetra een
spoedcursus voor het behalen van een rijbewijs in
3 maanden als inhaalbeweging, om zo deze sector
niet te laten stilvallen.
lees hier het krantenartikel
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