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Provinciehuis wordt Limburg Campus
De ontwikkeling van een ‘Limburg Campus’ aan
het provinciehuis in Hasselt gaat nu echt van start.
Een nieuwe inkom vormt de start van een modern
‘Huis van en voor de Limburger’. Op de site zullen
verschillende overheidsdiensten een plaats krijgen,
waar de Limburger voor vele diensten terecht kan.
De uitbreiding en verdere ontwikkeling van de site,
zal ook een opwaardering zijn langs de Hasseltse
Ring, die aan het provinciehuis ook een halteplaats
krijgt voor bus en tram. Men legt momenteel ook
de laatste hand aan een nieuwe ondergrondse
voetgangersverbinding tussen het provinciehuis en
de Grenslandhallensite - Park H.
lees hier het krantenartikel

Einsteintelescoop mikt op 500 jobs en innovatie
POM Limburg versterkt de kandidatuur van de
regio Maas-Rijn voor de komst van de
Einsteintelescoop. Dat doet POM door
samenwerkingen met bedrijven te stimuleren, met
het oog op innovatie in de regio. POM heeft samen
met het provinciebestuur, partners uit de
deelregio’s en met de steun van Vlaams minister
van Innovatie Crevits een samenwerking opgestart.
De Einsteintelescoop is een baanbrekende
onderzoeksinfrastructuur die zwaartekrachtgolven
bestudeert. Onze euregio en Sardinië in Italië zijn

nog als enige mogelijke locaties in de running. In
2024 valt de definitieve beslissing.
lees hier het persbericht
lees hier het artikel
bekijk hier het TVL-nieuws

Dag van Europa
"Dankzij Europa heeft onze provincie een grote
sprong voorwaarts gemaakt. Zo investeerde de
Europese Unie voorbije 30 jaar bijna 1 miljard euro
in Limburg. Een groot gedeelte van onze
Limburgse welvaart en welzijn hebben we dus
mede aan Europa te danken. Projectvoorbeelden
zijn het Nationaal Park Hoge Kempen, het GalloRomeins Museum, de herbestemming van de
mijnterreinen, nieuwe bedrijventerreinen, het
fietsroutenetwerk, de Ethias Arena, Energyville,
Herkenrode abdijsite, diverse onderzoeksprojecten
van de Universiteit Hasselt, PXL, UCLL, etc …
Wij gaan voor een inclusief, duurzaam, digitaal en
slim Limburg. Zo werkt Limburg mee aan een sterk
Europa. Vandaag en in de toekomst." aldus
gedeputeerde van Europese Aangelegenheden Tom
Vandeput.
lees hier het artikel
lees hier meer over het ontstaan van de Europadag

Snellere productieprocessen voor Limburgse maakbedrijven
"Drie Limburgse bedrijven worden voorlopers in
Quick Response Manufacturing, een strategie om
de productiesnelheid op te voeren. POM Limburg
riep samen met diverse partners het project
QRM4.0 in het leven om productietijden van
maakbedrijven te kunnen inkorten. De

opgebouwde kennis wordt later gedeeld met
andere Limburgse maakbedrijven", zegt POM voorzitter Vandeput.
lees hier het persbericht

bekijk hier het TVL-nieuws

LRM presenteert mobiliteit van de toekomst op Terhills
Tegen 2022 zullen bezoekers van vakantiepark
Terhills vervoerd worden met zelfrijdende shuttles.
Dat is de ambitie die LRM formuleert bij de start
van 'Smart Mobility Terhills', een nieuw
innovatieproject dat de investeringsmaatschappij
initieerde in samenwerking met De Lijn en Flanders
Make. Terhills wordt een multimodale proeftuin
waar nieuwe technologieën getest kunnen worden
in een gecontroleerde en veilige omgeving.
Gedeputeerde van economie Tom Vandeput: "De
mobiliteit van de toekomst, één van de ambities
van SALKturbo, wordt op Terhills gecreëerd.
Limburg pioniert hier met slimme
mobiliteitsoplossingen en zet zich andermaal als
innovatieve regio op de kaart."
lees hier het krantenartikel

Bouw sportcomplex Velodroom binnenkort van start
De plannen voor het sportcomplex met de nieuwe
velodroom aan het Circuit van Zolder zijn klaar en
de omgevingsvergunning werd ingediend. 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
financieren we voor 7 miljoen euro aan dit project"
aldus LSM-voorzitter Tom Vandeput.
lees hier het krantenartikel

Logistieke campus Genk
De Vlaamse regering heeft de vergunning
afgeleverd voor de herinrichting van het laatste
deel van de voormalige Fordsite, die straks 2.500
jobs moet opleveren. De Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij Limburg POM legde
eerder een voorstel op tafel voor een
demonstratiecentrum voor logistiek, waar innovatie
en informatie-uitwisseling kan gebeuren voor de
Limburgse logistieke sector. De beslissing van de
regering is alvast een belangrijke stap voorwaarts
in de reconversie van de voormalige Ford-site waar
duurzaamheid en multimodaliteit hand in hand
gaan.
lees hier het krantenartikel
bekijk hier het TVL-nieuws

Vergelijkende studie Limburgse arbeidsmarktdynamiek
In de periode 2003-2017 kende Limburg
verhoudingsgewijs een veel grotere verschuiving
van jobs tussen verschillende sectoren dan elders
in Vlaanderen. Maar, zo blijkt uit een nieuwe studie
van POM Limburg en UHasselt, deze
verschuivingen brachten onvoldoende op in termen
van jobcreatie en productiviteitsgroei. POM
voorzitter Vandeput: "De werkgelegenheidsgroei
situeerde zich hoofdzakelijk in sectoren met een
lage arbeidsproductiviteit, waardoor Limburg
inzake productiviteit steeds meer achterop hinkt
t.o.v. Vlaanderen. Bovendien heeft die sectorale

arbeidsmarktdynamiek ook gevolgen voor de
exportpositie van Limburg."

Provincie geeft negatief advies voor Leidingstraat
De Limburgse deputatie heeft een negatief advies
gegeven voor de nieuwe leidingstraat die de
Antwerpse haven en het Ruhrgebied met elkaar
ondergronds verbinden, waarvan 50 km doorheen
de provincie Limburg. De lasten zijn bekend, de
lusten heel wat minder. Bovendien is er nog veel
onduidelijkheid over de inhoud en gevolgen van de
verschillende tracés.

lees hier het krantenartikel

Masterplan Health Campus in Diepenbeek klaar
Het provinciebestuur en POM nemen het voortouw
in de ontwikkeling van een Health Campus aan de
universitaire site in Diepenbeek. Health bleek uit
de salk-strategie in het verleden al een belangrijke
economische groeisector voor Limburg. Het nieuwe
SalkTurbo onderstreept dit belang. We combineren
wetenschap, innovatie en tewerkstelling op deze
ambitieuze Health Campus van de toekomst.
Diverse stakeholders zoals de gemeente
Diepenbeek, UH, PXL, UCLL en LRM zetten mee hun
schouders onder dit project.
lees hier het krantenartikel

Europese middelen om kansengroepen aan job te helpen

Limburgse bedrijven willen ook kansen geven aan
ouderen en kansengroepen uit de samenleving
wanneer men aanwerft. Ook Limburgse bedrijven
werken steeds vaker samen met sociale economie
bedrijven, zo blijkt uit een grootschalige bevraging
in samenwerking met VKW Limburg. Als provincie
zullen we deze doelgroepen trachten te activeren
via SalkTurbo-projecten en de ESF fondsen.
lees hier het krantenartikel
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