SALKturbo kiest voor
duurzaamheid, digitalisering en
levenslang leren
De afgelopen maanden werkten zowat
honderd experts binnen 5 werktafels aan het
nieuwe economische groeiplan van Limburg,
SALKturbo. Ook de Limburgers, de
burgemeesters, de Limburgse parlementairen
en diverse sectoren hebben hun input
geleverd. Inmiddels brachten de voorzitters
van de 5 werktafels verslag uit van hun
conclusies aan de Limburgse taskforce,
bestaande uit deputatie, Vlaamse
parlementairen, sociale partners, lokale
besturen, Limburgse organisaties,... Zij zullen
ervoor moeten zorgen dat het groeiplan
werkelijkheid wordt. Gedeputeerde voor
Economie en voorzitter POM Limburg Tom
Vandeput: "De rode draad doorheen de input
voor SALKturbo is duurzaamheid,
digitalisering en levenslang leren. Binnen
POM Limburg gaan we die ideeën nu
omzetten in een ambitieus en coherent
actieplan, dat we eind september aan de
taskforce zullen voorstellen."
Lees meer »

Coronamonitor: tijdelijke
werkloosheid 13 keer hoger dan
vorig jaar
De coronamonitor geeft op basis van officiële
overheidsstatistieken een stand van zaken
over de impact van de coronacrisis op de
Limburgse economie. De monitor wordt
permanent geactualiseerd en uitgebreid met
relevante maandelijkse data. Zowel in Limburg
als in Vlaanderen is de impact op de
economie groot, al zijn er ook enkele
opmerkelijke verschillen. Zo groeide in juni het
aantal nieuwe vacatures in Limburg opnieuw,
wat niet het geval was in de andere Vlaamse
provincies. De tijdelijke werkloosheid nam
verhoudingsgewijs iets sterker toe in
Vlaanderen dan in Limburg, al is dat relatief
want zelfs in Limburg lag deze 13 keer hoger
dan een jaar eerder. De algemene
werkloosheid steeg in juni dan weer iets
sterker in Limburg dan in Vlaanderen.
Raadpleeg de coronamonitor (laatste
update 24 juli 2020)

Limburgradar: impact corona al
zichtbaar in eerste kwartaal 2020
In de Limburgradar worden de prestaties van
de Limburgse economie op kwartaalbasis
opgevolgd en vergeleken met het Vlaamse
gemiddelde. De Limburgradar bevat meer
indicatoren en een langere tijdreeks dan de
coronamonitor. De nieuwe editie van de
Limburgradar bevat de resultaten van het 1e
kwartaal van 2020. Hoewel de impact van
corona op deze kwartaalresultaten nog eerder
beperkt is, kleuren bepaalde indicatoren toch
al donkerrood. Zo hebben de 2 weken
lockdown van einde maart er bijvoorbeeld voor
gezorgd dat Limburg in het hele 1e kwartaal
van 2020 een kwart minder toeristen telde dan
een jaar eerder.
Raadpleeg de Limburgradar (juli
2020)
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