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Economie in Limburg hervat stilaan  
  

Ook in Limburg starten vandaag, na wekenlange 

lockdown, de meeste bedrijven terug op. 

Vandaag kunnen ruim 15.000 Limburgse 

werknemers in de private sector weer aan de slag. 

Voor onze Limburgse bedrijven en dus ook voor de 

werkgelegenheid is dit uiterst belangrijk: als POM 

berekende we immers dat bijna 9.200 bedrijven, 

zelfs indien ze steunmaatregelen krijgen, in groot 

gevaar zijn om door de crisis getroffen te worden. 

Onze Limburgse economie kan nu weer stilaan op 

toeren komen. Uiteraard primeert daarbij steeds de 

gezondheid en blijven de regels van social distance 

verplicht.  

  

lees hier het krantenartikel 

 

  

  

 

 

     
 

 

  

Versoepeling van coronamaatregelen vanaf 4 mei  
  

De Nationale Veiligheidsraad besloot om vanaf 4 

mei de maatregelen gedeeltelijk te versoepelen. Zo 

krijgt de exitstrategie zijn eerste belangrijke 

uitwerking. Stap voor stap neemt de samenleving 

voorzichtig de draad terug op, met respect voor 

ieders veiligheid en de volksgezondheid. 

  

lees hier het krantenartikel 

  

lees hier de nieuwe maatregelen over Covid19 

  

een overzicht 
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Verdeling mondmaskers door provincie  
  

Het provinciebestuur heeft 300.000 mondmaskers 

besteld voor burgers, na overleg met de 

gemeentebesturen. 20 Limburgse 

gemeentebesturen gingen in op het aanbod 

van een provinciale groepsaankoop. De 

mondmaskers worden bij aankomst door de 

gemeenten verdeeld aan hun inwoners. 

  

lees hier het krantenartikel (4 mei '20) 

  

lees hier het krantenartikel (22 april '20) 
 

  

  

 

 

     
 

 

  

Chinese zusterprovincie schenkt 80.000 mondmaskers  
  

De Chinese provincie Guangdong - de 

zusterprovincie van de provincie Limburg - 

schenkt 80.000 mondmaskers en 300 

beschermingspakken aan onze provincie. Deze 

maskers worden grondig getest op kwaliteit en 

bedeeld na goedkeuring. 

  

lees hier het krantenartikel 

 

  

  

 

 

     
 

 

  

Economisch (herstel-)plan voor Limburg  
  

Er wordt momenteel hard gewerkt aan SALKturbo, 

een economisch herstel- en toekomstplan voor 

Limburg. 

Dit plan gaat over 5 thema's: Talent, Ruimte, 

Digitalisering, Ondernemersweefsel en Mobiliteit. 

10 top-experten zoals Stijn Bijnens en Ronnie 

Leten zullen deze werkgroepen leiden. 

De coronacrisis heeft de Limburgse economie in de 

tijd terug gezet. De urgentie voor een sterke 

economische strategie is er nu meer dan ooit, want 

de gevolgen van deze crisis zullen binnen enkele 

maanden op het terrein duidelijk worden”, besluit 

gedeputeerde van Economie Tom Vandeput. 
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lees hier het krantenartikel 
   

 

     
 

 

  

Koop lokaal in Limburg  
  

De Limburgse winkeliers hebben uw steun hard 

nodig. Unizo en de provincie roepen iedereen 

daarom op maximaal te shoppen bij de lokale 

handelaars in uw buurt. 

Provincie, UNIZO en de Limburgse gemeenten 

bieden via het digitaal platform "Ik Koop Lokaal in 

Limburg" zoveel mogelijk plaatselijke winkels 

en cateringdiensten aan, die via een webshop of 

afhaalservice bereikbaar zijn. 

  

www.ikkooplokaalinlimburg.be 

  

lees hier het artikel 

  

 

  

  

 

 

     
 

 

  

Krachten bundelen voor economisch herstel  
  

Deze gezondheidscrisis is helaas ook een 

gigantische economische crisis 

geworden. Uiteraard gaat de gezondheid van 

mensen boven alles. Corona heeft echter ook een 

dramatische impact op onze economie. Ook in 

Limburg. Vandaar hield het provinciebestuur 

overleg met de socio-economische actoren (SERR) 

om samen de schouders te zetten onder een 

economisch herstel in onze provincie. Ook het 

economisch plan SalkTurbo zal in dit herstel een 

cruciale rol spelen. 

  

lees hier het krantenartikel 

  

lees hier het persbericht 

  

bekijk hier de powerpoint-presentatie  
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Provincie stelt belastingen uit  
  

Het provinciebestuur nam diverse maatregelen om 

de Limburgers en de Limburgse bedrijven te 

ondersteunen. 

Tom Vandeput: "Zo besloten we om inning van de 

personen- en bedrijfsbelasting uit te stellen tot het 

najaar. Onze provinciale dienstverlening aan de 

Limburgers blijven we verzekeren via telewerk en 

een permanentie in het provinciehuis. Ook 

garanderen we de behandeling van 

vergunningaanvragen binnen de gestelde 

termijnen af te ronden. 

  

lees hier het krantenartikel 

  

bekijk hier het TVL-nieuws 

  

bekijk hier de powerpoint-presentatie 

 

  

  

 

 

     
 

 

  

Open brief namens het provinciebestuur  
  

In een open brief van het Limburgse 

provinciebestuur over de coronamaatregelen legt 

het bestuur uit welke ondersteuningsmaatregelen 

worden genomen haar inwoners en het Limburgse 

bedrijfsleven. 

  

lees hier de open brief van het provinciebestuur 
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