Een hechte provincie steunt op hechte gemeenten. Elke Limburgse gemeente heeft haar
economische sterktes en uitdagingen, en zou van haar buren kunnen leren. Maar kennen
we die kenmerken voldoende van elkaar? Hoe ziet het onderlinge weefsel eruit? Welke
gelijkenissen en verschillen zijn er tussen de gemeenten? Wat met het
verplaatsingsgedrag van de Limburger? En welke sociaaleconomische rangschikking
levert dat dan op? Deze en andere vragen worden beantwoord in 'Buren met Benefits',
onze nieuwste studie die het sociaaleconomisch weefsel van de Limburgse gemeenten
scherper in kaart brengt.
Op maandag 29 maart presenteren we de opvallendste resultaten in een boeiend
webinar, waarvoor je je nu nog kan inschrijven. Als gemeentebestuur kan je inspiratie
opdoen om de economische uitdagingen in je gemeente aan te pakken en de krachten met
buurgemeenten te bundelen. Of zoals het gezegde luidt: beter een goede buur dan een
verre vriend.

Tom Vandeput, voorzitter POM Limburg
Noël Slangen, algemeen directeur POM Limburg

Eén op vijf nieuwe auto's in Limburg is duurzaam
Duurzame wagens winnen in sneltempo aan
populariteit. In 2020 werden in Limburg zo’n
5.800 nieuwe elektrische of hybride wagens
ingeschreven. Dat is één op vijf nieuwe auto’s,
meer dan een verdubbeling t.o.v. 2019.
Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van
POM Limburg Tom Vandeput: “De mobiliteit van
de toekomst is een duurzame mobiliteit. Het
steeds grotere aanbod aan duurzame wagens
weet nu ook de consument duidelijk te overtuigen
van een milieubewuste keuze. Maar om van een
echte duurzame mobiliteit te kunnen spreken,
hebben we nog een hele weg af te leggen.”
Opvallend is dat de algemene autoverkoop met
zo’n 18,5% daalde in Limburg, als gevolg van de
coronacrisis.
Lees meer

Wouter Uten (UgenTec) is Limburgse Jonge
Ondernemer van het Jaar

Ondernemen is in opmars in Limburg. Dat bewijst niet alleen het recordaantal
startende ondernemers in onze provincie, dat in 2020 5% hoger lag dan het
jaar ervoor. Maar ook de vier sterke kandidaten voor de JCI Award voor
Limburgse Jonge Ondernemer van het jaar, die gisterenavond uitgereikt werd
door onze voorzitter Tom Vandeput, staven die stelling. Beloftevol talent
Wouter Uten ging met de winnende award aan de haal. De gedreven
ondernemer en voorzitter van Jong VKW Limburg is oprichter van het
biotechbedrijf UgenTec, gelegen op Corda Campus. Het softwarebedrijf is één
van de grote spelers uit de digicare, één van de speerpuntsectoren van de
Limburgse economie.
Lees meer

POM Antennes brengen subsidies dichterbij voor
lokale databedrijven
De softwareplatformen van heel wat huisdokters,
ziekenhuizen en andere zorginstellingen praten
niet met elkaar. Daar wil het Europese Health
Data and Evidence Network (EHDEN) in de
toekomst iets aan doen, door alle medische
dossiers op een eenvormige manier te bewaren.
EHDEN is op zoek naar lokale databedrijven die

hierrond getraind willen worden, om daarna mee
in het subsidieprogramma te stappen.
De POM Antennes brachten, in samenwerking
met het Vlaams-Europees verbindingsagentschap VLEVA en EHDEN, verschillende
Limburgse databedrijven samen tijdens een
inspirerend en informatief EHDEN-webinar.
Herbekijk het webinar

Aankomende events
29 maart 2021: POM-webinar sociaaleconomische verbanden tussen
Limburgse gemeenten
30 maart 2021: POM-webinar Quick Response Manufacturing 4.0

