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We glijden de dagen in dat we onze beste wensen weer even mogen opbergen tot volgend 

jaar. Nooit eerder waren die wensen echter zo relevant als vandaag. Die goede 

gezondheid, maar ook een goede gezondheid voor onze economie en voor de 

medewerkers voor wie het isolement alsmaar zwaarder wordt om te dragen. Laat ons 

duimen dat de vaccinatiecampagne een vliegende start neemt. Dan zorgen wij samen 

aansluitend voor een vliegende start van de Limburgse economie. 

 

Tom Vandeput, voorzitter POM Limburg 

Noël Slangen, algemeen directeur POM Limburg  

https://mailchi.mp/18ee8f160f7f/test-3594054?e=9726df2515


  

 

 

POM Limburg investeert dit jaar half miljoen euro 

in digitale versnelling bouwsector  

 

 

 

Rendabiliteit en duurzaamheid. Dat zijn de belangrijkste 

uitdagingen voor de bouwsector. Om de Limburgse 

bouwbedrijven om te vormen tot koplopers met een 

concurrentiële voorsprong, starten POM Limburg en 

Confederatie Bouw Limburg samen 'Boost Bouw 

Limburg'.  

"Limburgse bouwbedrijven krijgen de kans om de 

komende twee jaar intensief te gaan werken in twee 

maatgerichte programma's rond digitalisering en circulair 

bouwen" weet Tom Vandeput, voorzitter van POM 

Limburg en gedeputeerde van Economie provincie 

Limburg.  

 

Ontdek de programma's  

 

 

 

Provinciebestuur zet samen met VOKA 

schouders onder Brexit-loket  

 

https://www.pomlimburg.be/nieuws/boost-bouw-limburg-digitaler-en-duurzamer-voor-meer-rendement/


 

 

Dat de Limburgse economie voor een groot deel op export draait, staat als een paal boven 

water. Net daarom is het belangrijk om in de gaten te houden wat de impact van de Brexit 

is op onze economie. Na Corona een nieuwe omzetdaling en mogelijk verlies van jobs 

moeten we kost wat kost vermijden. En net daarom richt het provinciebestuur samen met 

Voka - KvK Limburg een Brexit-contactcenter op.  

"In dit Brexit-contactcenter kunnen Limburgse ondernemers terecht voor informatie en 

ondersteuning" zegt Limburgs gedeputeerde van economie en Europese zaken en 

voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput. 

   

Lees het volledige artikel  

 

 

 

Limburg, Luik, regio Aken en Nederland gaan 

logistiek samenwerken  

 

https://www.pomlimburg.be/nieuws/brexit-expertenpanel-adviseert-limburgse-ondernemers/


 

 

Barrières wegnemen en grensoverschrijdende dynamiek 

bevorderen. Dat is waar de Belgische provincies 

Limburg en Luik, de Duitstalige Gemeenschap, een 

gedeelte van Nederlands Limburg en Regio Aken hun 

individuele logistieke troeven voor op tafel gooien.  

Eind 2020 werd de nieuwe werkgroep EMR logistiek 

opgericht binnen het thema “Economie & Innovatie” van 

de Euregio Maas-Rijn (EMR).  

 

Benieuwd? Lees hier meer  

 

   

 

POM Limburg 

Corda Campus, gebouw 6B - Kempische Steenweg 303/ bus101 

3500 Hasselt - T +32 (0) 11 300 100 - info@pomlimburg.be 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

   

 

 

https://www.pomlimburg.be/sectoren/logistiek/emr-logistiek-in-provincie-limburg/
http://www.linkedin.com/pom-limburg
http://www.facebook.com/PomLimburg
http://www.twitter.com/PomLimburg
http://pomlimburg.be/

