
 

 

Tom Vandeput  
Gedeputeerde provincie Limburg  

Gemeenteraadslid stad Hasselt  

     

 

 

 

 

  

44 miljoen voor strategische investeringen in Limburg  
  

LSM-voorzitter Tom Vandeput: We investeren 

tegen 2024 met LSM 44 miljoen euro in 

strategische projecten voor de Limburger. Dit geld 

gaat naar opleiding, toeristische, culturele, 

sportieve, economische en welzijnsprojecten. 

Enkele voorbeelden zijn een wielerpiste in Zolder, 

nieuwe fietstrajecten Kolenspoor en Fruitspoor 

doorheen Limburg, het ondersteunen van 

opleidingen aan UH, PXL en PLOT, etc... De lijst van 

goedgekeurde projecten kan je terugvinden in het 

artikel.  

  

lees hier het krantenartikel 

 

  

  

 

 

     
 

 

  

Euregio-aanpak tegen corona  
  

De Euregio Maas-Rijn voorziet een digitaal 

contactpunt, dat een eenvoudig antwoord geeft op 

wat er toegelaten is voor de grensovergang in 

België, Nederland en Duitsland.   

Gedeputeerde van Europese Zaken Tom Vandeput: 

"De situatie aan de grenzen is momenteel complex 

en de covid-richtlijnen tussen de verschillende 

landen variëren snel. Daardoor hebben weinig 

mensen nog een helder overzicht. We maken een 

einde aan de mogelijke verwarring door de 

Limburgers een doeltreffend informatie-

instrument aan te bieden." 

  

lees hier het krantenartikel 

 

  

  

 

https://tomvandeput.cmail19.com/t/ViewEmail/i/5A3D94A9EC4370112540EF23F30FEDED/FB7D5CB41614E771C45D7BC1A387288D
https://tomvandeput.createsend1.com/t/i-l-myhdyjt-yujyaxky-j/
https://tomvandeput.createsend1.com/t/i-l-myhdyjt-yujyaxky-t/


 

     
 

 

  

Investering in digitale zorg  
  

LSM-voorzitter Tom Vandeput: "We gaan voor een 

snellere zorg voor patiënten in de Limburgse 

ziekenhuizen, door 1.5 miljoen euro te investeren 

in HospiSmart. Tegen 2022 kunnen de 7 

Limburgse ziekenhuizen en 4 psychiatrische centra 

sneller en eenvoudiger gegevens uitwisselen via 

een ultramodern glasvezelnetwerk. Daarvoor 

richten de zorginstellingen het platform 

HospiSmart op, met financiering van LSM en de 

provincie".  

  

lees hier het krantenartikel 

 

  

  

 

 

     
 

 

  

UHasselt en Provincie zoeken antwoorden op corona-impact  
  

De universiteit voerde onderzoek naar de impact 

van corona op ons dagelijks leven. Dit in 

samenwerking met 12 Limburgse gemeenten en 

het provinciebestuur.  

“Dit onderzoek peilt niet alleen naar de 

veranderingen in het 

koop-, reis- en verplaatsingsgedrag, maar ook in 

welke mate de Limburger mee is in de digitale 

transformatie. De 

bevraging zal ons inzicht geven in wat de 

Limburgers verwachten rond hun inkomen of 

jobzekerheid. Het is een waardevolle barometer 

waar we een antwoord op willen bieden via 

SALKTurbo.” aldus gedeputeerde van Economie 

Tom Vandeput. 

  

lees hier het krantenartikel uit HBVL 

  

lees hier het krantenartikel uit De Zondag 

 

  

  

 

 

     
 

 

  VDAB en provincie lanceren omscholingstraject    
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"Door Corona zal de arbeidsmarkt gedeeltelijk 

wijzigen, ook op lange termijn. In die zin kan 

Corona ook een opportuniteit bieden om dit 

momenten aan te grijpen om zicht om te scholen 

naar een andere job. Daarom ging de provincie een 

samenwerking aan met VDAB Limburg om mensen 

om te scholen", aldus Tinne Lommelen van VDAB 

en gedeputeerde Vandeput.  

  

Meer info op www.vdab.be/limburg 

  

lees hier het krantenartikel  

 

   

 

     
 

 

  

Limburgradar blijft in het rood  
  

De Limburgradar van POM blijft in het rood. 

Gedeputeerde en POM-voorzitter Tom Vandeput: 

"De resultaten verschillen erg per sector. Sommige 

sectoren worden uiteraard door Corona veel harder 

getroffen dan andere. Algemeen genomen gaat het 

zeker niet goed met onze economie. Het grote 

verschil tussen de eerste en tweede golf is dat de 

reserves bij vele ondernemingen op geraakt. 

Bovendien is de tijdelijke werkloosheid nog steeds 

erg hoog. Een klein lichtpunt is dat de Limburgse 

economie het niet slechter doet dan de Vlaamse 

conjunctuurcijfers. Dat was in voorgaande crisissen 

niet zo, toen deed Limburg het steeds slechter".  

  

lees hier het krantenartikel 

 

  

  

 

 

 

  

  Ook deze nieuwsbrieven kunnen u interesseren:   
 

  
 

  
 

Bekijk de POM Limburg nieuwsbrief    
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Tom Vandeput  
  

Gedeputeerde van Economie, Innovatie, Industrieterreinen, Europese 

Aangelegenheden en Personeelsbeleid 

Voorzitter POM – Voorzitter LSM  
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