Wetenschapstoren UHasselt opende op Campus Diepenbeek
De Wetenschapstoren werd geopend aan de
universitaire campus in Diepenbeek, waar de
wetenschappers van morgen zullen opgeleid
worden. Lsm investeerde 10 miljoen euro in dit
wetenschapsproject, zegt LSM-voorzitter Tom
Vandeput. Het past ook binnen onze visie van de
Healthcampus Diepenbeek. Goed voor de
Universiteit Hasselt, studenten én de
innovatiekracht van onze Limburgse economie op
lange termijn.

Lees hier het artikel

Cultuurhuis Z33 in Hasselt officieel geopend
In Hasselt werd de nieuwe tentoonstellingsvleugel
van Z33 officieel ingehuldigd. Het provinciebestuur
investeerde onder leiding van gedeputeerde
Philtjens meer dan 13 miljoen euro in dit mooie
project. Z33 is een grensverleggende
kunstinstelling in Hasselt, op het kruispunt van
kunst, design en architectuur.
De nieuwbouw sluit perfect aan bij de bestaande
context, met het Jenevermuseum en het
aansluitende begijnhof. Daardoor is het gebouw
een geschenk, niet alleen voor de kunst die er
onderdak zal vinden, maar ook voor de bezoekers
en de stad.

Les soeurs wint de Unizo Livia Award
Gedeputeerde Vandeput overhandigde de zussen
Henderickx de Unizo Livia Award 2021. De
ondernemers Henderickx zijn inspirerende
rolmodellen voor veel (vrouwelijke) ondernemers!

Lees hier het artikel

Doeners.be leidt ondernemers naar maatwerkbedrijven
Het uitbesteden van arbeidsintensieve en
repetitieve taken aan ondernemingen in de sociale
economie kan een grote meerwaarde zijn”, zegt
gedeputeerde van Sociale Economie Tom
Vandeput. “Ook de nabijheid van de sociale
economie bedrijven is een pluspunt. Geen
handelsbelemmeringen, een beperkte ecologische
voetafdruk, directe communicatie… zijn allemaal
voordelen.

Lees hier het artikel

Voka Toekomstindicator 2021
De economie is aan een heropleving begonnen
sinds corona. Het komt er nu op aan onze
economie grondig te innoveren en klaar te maken
voor de toekomst. Met de Voka toekomstindicator geeft men hiertoe een stevige
aanzet.
Minister-President Jambon, Gouverneur
Lantmeeters en Gedeputeerde van Economie
Vandeput gingen met de ondernemers van Voka in
gesprek.

Lees hier het artikel

Eerste steenlegging Liberation Garden in Leopoldsburg
Minister Beke, burgemeester Kaufman en de
voltallige Deputatie was aanwezig voor de eerste
steenlegging van het nieuwe museum Liberation
Garden in Leopoldsburg. Via Lsm investeerde de
provincie in dit erfgoedproject.
Het museum brengt op een toegankelijke manier
het verhaal over Leopoldsburg ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog.

Lees hier het artikel

Top 500 VKW Limburg
De limburgse bedrijven hebben het coronajaar
2020 beter verteerd dan verwacht. Dat blijkt uit de
jaarlijkse Top 500 die door VKW Limburg werd
voorgesteld. De omzet en winst daalden, opvallend
is dat de tewerkstelling op peil bleef en zelfs
lichtjes steeg.
Vanuit de provincie blijven we de bedrijven
ondersteunen middels het SALK Turbo plan dat in
volle uitvoering is.

Bekijk hier het TVL-nieuwsfragment

Vlaamse primeur met testcentrum 'Frame'
We investeren in zorginnovatie in Limburg. Via het
nieuwe testlabo Frame waarbij bedrijven, artsen en
patiënten ervaringen uitwisselen. Deze uitwisseling
zorgt ervoor dat nieuwe producten beter aansluiten
bij de noden van de revaliderende patiënt.

Een investering door de provincie in de Limburgse
zorgeconomie van 3,2 miljoen euro, aldus
gedeputeerde Vandeput.

Lees hier het artikel

Dubbele winst voor de Limburgse economie
In maart van dit jaar verkocht POM Limburg haar
bedrijvencentra aan Officenter. Die laatste heeft
tijdens de afgelopen maanden de centra een
grondige opknapbeurt gegeven.
Tom Vandeput, gedeputeerde voor Economie en
voorzitter van POM Limburg: “Met de renovatie van
de bedrijvencentra creëert Officenter nieuwe
kwalitatieve ruimte om in Limburg te ondernemen.
POM Limburg zal haar volledig aandeel in de
verkoopwaarde integraal investeren in de toekomst
van de Limburgse economie. Dubbele winst dus
voor onze provincie!”

Lees hier het artikel

Herman Dessersstraat officieel ingehuldigd
In Hasselt werd de 'Herman Dessersstraat'
ingehuldigd.
De nieuwe verbindingsweg tussen de sluis van
Godsheide en de Trichterheideweg werd in 2017
aangelegd door het toenmalige stadsbestuur. Deze
straat werd vernoemd naar wijlen Herman Dessers.
Herman Dessers heeft als directeur van de Kamer
voor Handel en Nijverheid, ondertussen Voka
Limburg, een cruciale rol gespeeld voor onze
Limburgse economie gedurende vele decennia.

Lees hier het artikel

Handelskern Bree versterkt
Retail is een belangrijke economische sector.
Daarom ondersteunen we gemeenten in het
opmaken van een retailvisie. Het retailplan van de
stad Bree werd voorgesteld, waarbij we met de
provincie 150.000 € investeren in een levendige
stadskern in Bree.

Bekijk hier het volledige Kerncompas van Bree

