SALKturbo is in volle uitvoering. Met 45 goedgekeurde projecten op de teller
kunnen we zonder enige twijfel van een succes spreken. Toch is hoerageroep
nog niet op zijn plaats. Integendeel, er liggen grote uitdagingen op de plank.
Limburg heeft een stevige achterstand in te halen wat arbeidsproductiviteit en
werkzaamheid betreft. En al hadden we gehoopt er intussen van verlost te zijn,
de coronavarianten loeren nog steeds om de hoek. SALKturbo is er om die
uitdagingen om te zetten in nieuwe kansen voor Limburg, en daar blijven we
voluit voor gaan.
Noël Slangen, directeur POM Limburg
Tom Vandeput, voorzitter POM Limburg

SALKturbo op kruissnelheid
De SALKturbo-taskforce gaf gisteren groen licht
aan 27 projecten. Daarmee staat de teller van
goedgekeurde projecten op 45. Die moeten de
Limburgse economie klaarstomen voor de
toekomst. Gedeputeerde voor Economie en
voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “In
Limburg is een sterke economische dynamiek
aanwezig. Die dynamiek moeten we volhouden
om de nodige duurzame economische groei te
realiseren. Bedrijfsgroei en innovatieve start-ups
en scale-ups zorgen voor meer toegevoegde
waarde en jobs.”
Lees meer

Vijf bureaus geselecteerd voor ontwerpwedstrijd
Campus Diepenbeek
De plannen voor Campus Diepenbeek krijgen
steeds concreter vorm. POM Limburg lanceerde
eerder dit jaar een ontwerpwedstrijd in
samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester.
Via de wedstrijd gaat POM op zoek naar een
multidisciplinair, creatief team. Dit voor het
ontwerp van het hoge poortgebouw, het
parkeergebouw en de voetgangersbrug
hiertussen. Uit de twintig ingediende offertes
selecteerde POM Limburg vijf internationale,
hoogwaardige teams. Daaruit zal één winnaar uit
de bus komen, die het ontwerp van de
toegangszone voor zijn rekening zal nemen. De
definitieve beslissing valt in het voorjaar van
2022.
Lees meer

Ontbijtsessies rond circulair bouwen inspireren
Limburgse bouwbedrijven

Samen met Confederatie Bouw Limburg
organiseerde POM Limburg twee succesvolle
ontbijtsessies rond circulair bouwen, waarop
enkele voorlopers hun kennis deelden. Tijdens
het afsluitende panelgesprek was de kostprijs
van circulair bouwen een heikel discussiepunt.
Peter Vaes van Willemen Construct merkte op
dat er - bijvoorbeeld door projectontwikkelaars alleen naar de kostprijs op korte termijn gekeken
wordt. Dat terwijl een circulair bouwproject vaak
pas op lange termijn zijn vruchten afwerpt.
Verder wordt ook veel heil verwacht van de
'product as a service'-formule, die weer andere
innovaties mogelijk zal maken.
Lees meer
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