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Limburg bundelt krachten  
  

Het gaat goed met Limburg en ook de globale 

economische conjunctuur is nog steeds positief. 

Enkele jaren geleden stond Limburg er minder 

goed voor. Met dank aan de inspanningen van 

ondernemers, diverse Limburgse instellingen en 

het economisch herstelplan Salk gaat het vandaag 

beter dan ooit. Dit wil echter niet zeggen dat 

Limburg zich kan permitteren op haar lauweren te 

rusten. Er liggen heel wat (economische) 

uitdagingen en werk op de plank. "Enkel door de 

krachten in onze provincie te bundelen, zullen we 

antwoorden kunnen bieden op de uitdagingen 

waar Limburg voor staat. De thema's die destijds 

uit de studies naar voor kwamen, zijn vandaag nog 

steeds actueel. Deze willen we samen met alle 

stakeholders de komende maanden en 

jaren aanpakken" aldus gedeputeerde Tom 

Vandeput. 

  

Lees hier het krantenartikel 

 

  

  

 

 

      
 

 

  

PXL en provincie lanceren nieuwe Drone - opleiding  
  

PXL en de Provincie  lanceren een nieuwe opleiding 

tot 'Drone Business Architect' op Droneport in 

Sint-Truiden. In de opleiding leren bedrijven hoe 

ze opportuniteiten kunnen omzetten met aandacht 

voor luchtvaart- en technologische aspecten.  

  

https://tomvandeput.cmail20.com/t/ViewEmail/i/6040F9134D518E2A2540EF23F30FEDED/89E62EDD842B39906B5BE456C00C2519
https://tomvandeput.createsend1.com/t/i-l-pjhtkdl-jltyjkhus-j/


"Goed opgeleide mensen en ondernemers zijn de 

motor van economische groei. Daarom hebben 

wij met PXL een postgraduaat voor Drone Business 

Architect laten uitwerken", aldus gedeputeerde 

Tom Vandeput. 

  

Lees hier het krantenartikel 

  

Info en inschrijvingen 
   

 

      
 

 

  

Bezoek luchtmachtbasis Kleine Brogel  
  

De Limburgse deputatie bracht een bezoek aan de 

luchtmachtbasis van Kleine Brogel. Een boeiende 

rondleiding door kolonel Jeroen Poesen en 

provinciecommandant Danny Bijnens. Defensie 

staat dagelijks in voor onze veiligheid en is 

bovendien een belangrijke werkgever in onze 

provincie. 

  

Bezoek hier de website 

 

  

  

 

 

      
 

 

  

Ontwikkelen & versnellen: jaarverslag POM 2018  
  

POM-voorzitter Tom Vandeput: "Als Provinciale 

Ontwikkelingsmaatschappij versterken we de 

Limburgse economie met een sterke focus op 8 

sectoren. ‘Ontwikkelen’ en ‘Versnellen’ is onze 

kernboodschap. Dat blijkt ook uit ons jaarverslag 

van 2018". U kan het hier raadplegen: 

  

Lees hier het krantenartikel 

  

Lees hier het jaarverslag 2018 

 

  

  

 

 

      
 

 

  Opening nieuwe TVL-kantoren aan Hasseltse Ring  
  

  

https://tomvandeput.createsend1.com/t/i-l-pjhtkdl-jltyjkhus-t/
https://tomvandeput.createsend1.com/t/i-l-pjhtkdl-jltyjkhus-i/
https://tomvandeput.createsend1.com/t/i-l-pjhtkdl-jltyjkhus-d/
https://tomvandeput.createsend1.com/t/i-l-pjhtkdl-jltyjkhus-u/
https://tomvandeput.createsend1.com/t/i-l-pjhtkdl-jltyjkhus-o/


Op 25 juni werden de nieuwe opname-studio's en 

kantoren bezocht onder ruime belangstelling. De 

Limburgse tv-zender zal in de toekomst het 

nieuws en andere programma's uitzenden van aan 

de vroegere "Concentra-site" aan de Hasseltse 

Ring. Mediahuis en TVL zitten zo in de toekomst 

samen onder één dak.  

   

 

      
 

 

  

Limburgdag Internationaal Ondernemen  
  

Tijdens de 'Limburgse week van het internationaal 

ondernemen' vonden boeiende contacten tussen 

internationale ondernemers en diplomaten plaats. 

Als organisatie Locate in Limburg stimuleren we in 

samenwerking met Flanders Investment & Trade de 

internationale contacten, buitenlandse handel en 

het aantrekken van buitenlandse investeringen.  

  

  

 

 

      
 

 

  

Digitale toekomst in de bouwsector  
  

Dankzij het innovatieve tewerkstellingsproject 

LIMBIM van Confederatie Bouw en de Provincie, 

kunnen werkzoekenden na 70 dagen omscholing, 

zich klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Dit moet 

ervoor zorgen dat de digitale evolutie in de 

bouwsector versnelt. Een groep 'Bimmers' 

studeerde zopas af. 

Werkzoekenden kunnen de opleiding BIM volgen 

dankzij een aantal structurele partners en zo 

virtueel gaan bouwen.  

  

Bekijk hier het TVL-nieuws 

  

Lees hier het artikel 

 

  

  

 

 

      
 

 

  Innovatiepremie  
  

  

https://tomvandeput.createsend1.com/t/i-l-pjhtkdl-jltyjkhus-b/
https://tomvandeput.createsend1.com/t/i-l-pjhtkdl-jltyjkhus-n/


3 Limburgse bedrijven mochten 

een innovatiepremie ontvangen en versterken zo 

hun marktpositie. "De uitgekozen bedrijven 

innoveren in de sportsector, gentechnologie of 

koelinstallaties. We blijven Limburgse bedrijven 

ondersteuning bieden en stimuleren om te 

innoveren", aldus gedeputeerde van Innovatie Tom 

Vandeput. 

  
    

 

      
 

 

  

Lancering digitaal platform  
  

Maandag 17 juni werd het digitaal platform voor 

gegevensuitwisseling in de medische sector 

gelanceerd. 

Hiermee zal men bestaande platformen verder 

uitwerken en zal Limburg een digitale proeftuin 

worden voor Vlaanderen. 

Goed voor patiënten en goed voor de 

zorgverstrekkers: handig om je eigen zorgbudget 

te beheren, je vaccinaties bij te houden,... 

Een project ism LRM en PXL. 

  

Bekijk hier het TVL-nieuws 

 

  

  

 

 

      
 

 

  

Positief rapport voor onderzoeksinstituut Biomed  
  

Biomed, het biomedisch onderzoeksinstituut van 

de UHasselt bestaat 20 jaar. Biomed 

leverde doorheen de jaren baanbrekend 

geneeskundig onderzoek en is voornamelijk actief 

in onderzoek naar Multiple Sclerose. Het 

provinciebestuur investeerde voorbije decennia 

enkele miljoenen euro's in Biomed, omdat men 

bleef geloven in de kwaliteit van dit onderzoek 

voor de Limburgse patiënt, alsook in nieuwe 

tewerkstelling die tot stand zou komen uit dit 

onderzoek. 

  

Lees hier het krantenartikel 

 

  

  

 

https://tomvandeput.createsend1.com/t/i-l-pjhtkdl-jltyjkhus-p/
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Opening Solar Park Lommel  
  

Donderdag 13 juni werd in Lommel het Kristal 

Solar Park geopend. 

Goed voor de economie en duurzame energie in 

onze provincie. 

Het is een initiatief van LRM, de stad Lommel en 

Nyrstar. 

Met 300.000 zonnepanelen, 2200 km kabels en 

een oppervlakte van 200 voetbalvelden is dit het 

grootste zonnepark in de Benelux. 

 

  

  

 

 

      
 

 

  

Bildr, Tinder voor bedrijven  
  

Bildr, zo heet de nieuwe sollicitatie-app. Met deze 

nieuwe applicatie op de smartphone, willen het 

sectorfonds Constructiv en het 

provinciebestuur de vacatures in 

de bouwsector eenvoudig bij werkzoekende 

brengen. Op die manier kunnen werkzoekenden en 

bedrijven op een laagdrempelige manier met 

elkaar in contact komen, wat de kans op 

een nieuwe job verhoogt. 

  

Lees hier het krantenartikel 

  

Bekijk hier het TVL-nieuws 

  

Hoe werkt Bildr 

 

  

  

 

 

      
 

 

  

Uitreiking Livia-award 2019  
  

Proficiat aan Kristien Maris als Limburgse 

onderneemster van het jaar! Met veel plezier 

mocht gedeputeerde Tom Vandeput deze 

dynamische dame de Livia-award 2019 

overhandigen. Met deze jaarlijkse award wil Unizo 

 

  

https://tomvandeput.createsend1.com/t/i-l-pjhtkdl-jltyjkhus-m/
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Limburg het vrouwelijk ondernemerschap 

stimuleren en in de kijker zetten. 

  

Lees hier het krantenartikel 
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Gedeputeerde van Economie, Innovatie, Industrieterreinen, Europese Aangelegenheden 

en Personeelsbeleid 
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