Limburgse Olympiërs en Paralympiërs gehuldigd
Sportief Limburgs talent op bezoek in het Provinciehuis!
In aanwezigheid van de voltallige Deputatie werden de
Limburgse Olympiërs en Paralympiërs gehuldigd voor
hun knappe prestaties tijdens de Spelen in Tokio.

Osteria Moretti wint Sole Orto Award van Unizo Hasselt
Osteria Moretti werd uitgeroepen tot winnaar van
de Sole Orto Award van UNIZO Hasselt. De award
stond dit jaar in het teken van veerkracht, de
Hasseltse ondernemer die zich het best heeft
aangepast aan de corona-omstandigheden en die
andere ondernemers inspireerde.
Osteria Moretti toonde zich dus de meest
veerkrachtige Hasseltse ondernemer.

POM haalt groot Amerikaans bedrijf en jobs naar Limburg
POM-voorzitter Tom Vandeput is verheugd met
zijn team dat 120 nieuwe jobs naar Limburg wist
te halen met de komst van het Amerikaanse bedrijf
Amador. Eveneens versterken we de positie van
Limburg als innovatieve healthregio en de uitbouw
van onze Healthcampus in Diepenbeek.

Lees hier het artikel uit het Belang van Limburg

Lees hier het artikel uit De Tijd

Uitbreiding dient zich aan voor Anima Research Center
Nauwelijks vier maanden na de intrek van
onderzoekscentrum Anima Research Center in het
nieuwe pand op het Wetenschapspark in
Diepenbeek wordt er alweer uitgebreid.
Met de hulp van de POM, de economische
werkmaatschappij van de deputatie, zocht en vond
Anima extra ruimte op het Wetenschapspark in
Diepenbeek.
De uitbreiding kadert ook in de toekomstige
samenwerking met de gespecialiseerde
Amerikaanse consultant Amador Bioscience.

Lees hier het artikel

Aanleg nieuwe fietsbrug in Godsheide
Er werd een splinternieuwe fietsbrug ingevaren in
Godsheide - Hasselt. Het provinciebestuur
investeerde onder leiding van gedeputeerde
Lambrechts 6,2 miljoen euro in dit mooie project.
Via deze fietsostrade (fietspad bedoeld voor
langeafstandsverkeer) verplaats je vlot tussen
Hasselt en Diepenbeek, met onder meer
Godsheide, de scholencampussen en Corda
Campus. Een grote troef voor het woon
werkverkeer in Limburg.

Lees hier het artikel

Bekijk hier de video

Voeren krijgt eerste bedrijventerrein
We zetten onze schouders onder de realisatie van
een eerste bedrijventerrein in de gemeente Voeren.
Economische ontwikkeling is belangrijk voor de
toekomst van onze provincie en de
werkgelegenheid. Op vraag van het
gemeentebestuur, maakt POM Limburg momenteel
werk van dit nieuwe bedrijventerrein.

Lees hier het artikel

Geslaagde editie Hasseltse Jeneverfeesten
Nadat we vorig jaar een editie moesten overslaan
wegens Corona, konden dit jaar de Jeneverfeesten
weer plaatsvinden. Een geslaagde editie in het
zonovergoten stadscentrum. Hoogdagen voor de
Hasselaar!

