Tom Vandeput
Gedeputeerde provinciebestuur Limburg
Gemeenteraadslid stadsbestuur Hasselt

Nieuwsbrief lente 2019:
1. 600 extra jobs in Limburgse logistiek
2. POM start onthaalbureau voor expats
3. Veelzijdige bouwsector in beeld tijdens Open Wervendag
4. Investering in 3D-printing Genkse technologiecampus T2
5. Limburgse drones inspecteren zonnepanelen
6. Digitalisering van de zorgsector
7. Provincie versterkt handelskern van Pelt
8. Hoog opgeleiden anderstaligen aan de slag
9. Nieuw samenwerkingsverband in de Euregio opgestart
10. Jonge Limburgse Ondernemer van het Jaar 2019
11. Opstart Limburgs klinisch onderzoekscentrum
12. Digitalisering Limburgse bouwsector
13. Werkbezoek aan Vlaams Minister-President
14. Scholensite Beringen krijgt nieuwe bestemming
15. Dag van de Maatwerkbedrijven
16. Uitreiking Trends Gazellen Limburg 2019
17. KRC Genk landskampioen voetbal
18. Uniform stagecontract voor stagiairs verpleegkunde
19. Onderzoek naar aardwarmte in Noord-Limburg
20. Innovatiepremie voor Limburgse kmo's
21. Rijden over zonnepanelen
22. Opening Droneport Sint-Truiden
23. Overleg SALK-prioriteiten gaat verder in 2019

600 extra jobs in Limburgse logistiek

Er worden 600 extra jobs in Limburg verwacht, met
de komst van het logistiek bedrijf Weerts! Als POM
slaagden wij er in om deze investeerder in Limburg
te vestigen aan de industriezone in Tongeren.
Lees hier het krantenartikel
Bekijk hier het TVL- nieuws
Ontdek hier de logistieke troeven in Limburg

POM start onthaalbureau voor expats
POM Limburg start met een 'Expat Centre Limburg'.
We faciliteren hiermee expats en hun bedrijven in
onze provincie. POM wil op die manier buitenlands
talent zich goed laten voelen in onze provincie.
Het Expat Centre zal een stek krijgen in Corda
Campus maar gaat eerst op zoek naar een
manager om dit project verder uit te bouwen.
Lees hier het krantenartikel
Bekijk hier het TVL- nieuws

Veelzijdige bouwsector in beeld tijdens Open Wervendag
Tijdens de ‘Open Wervendag’ stelden de
Confederatie Bouw de Limburgse bouwwerven
open voor het grote publiek. Een boeiende en
belangrijke economische sector met veel innovatie
en openstaande jobs. Maar liefst 9% van de
Limburgers werken in de bouwsector. Om die
reden werkt de provincie nauw samen met de
organisatie om de sector te blijven versterken.
Lees hier het krantenartikel

Investering in 3D-printing Genkse technologiecampus T2
We investeren 550.000 euro in opleiding voor 3Dprinting op de T2-campus in Genk. Op deze
manier kan deze techniek door meer bedrijven
worden gebruikt. Dit project komt er via
goede samenwerking tussen Sirris - Syntra - VDAB
en Provincie.
Lees hier het krantenartikel

Limburgse drones inspecteren zonnepanelen
Als provincie financieren we innovatief onderzoek
in drone-technologie op de campus DronePort in
St Truiden. Zo zullen er in de toekomst
inspectievluchten van zonnepanelen met
vernieuwde detectie kunnen worden uitgevoerd.
De drone-industrie kan een grote meerwaarde
bieden in ons dagelijks leven: op vlak
van mobiliteit, in de bouwsector, landbouw,
zonnepaneelparken,... Daarom steunen we als
provincie deze starter AiRobot.
Lees hier het krantenartikel

Digitalisering van de zorgsector
Recent vond de lancering van het project ‘Digital
Health Innovation’ in Limburg
plaats. Hiermee maken we een link tussen zorg en
industrie, waarbij nieuwe digitale toepassingen de
dienstverlening voor patiënt en zorgverleners
verhogen. We verbinden software met de
zorgsector en verwachten zo de komende jaren
kwaliteitsverbetering voor de patiënt, de
zorgverleners en nieuwe jobs voor onze Limburgse
economie.
Lees hier het krantenartikel

Bekijk hier het video-fragment

Provincie versterkt handelskern van Pelt
Handel en horeca zijn belangrijke partners voor
een bloeiend en sfeervol stadscentrum. Als
provincie ondersteunen we de Limburgse
gemeenten om een dynamische handelsvisie te
ontwikkelen door samen actieplannen op te stellen
en concrete voorstellen door te voeren. Zo gaan we
aan de slag in de gemeente Pelt. We investeren
50.000 euro om een actieplan te maken om zo
meer beleving, innovatie en dynamiek te krijgen.
Lees hier het krantenartikel

Hoog opgeleiden anderstaligen aan de slag
Via het project "HOA @ WORK" worden meer dan
200 hoog opgeleide anderstaligen intensief
begeleid om meer kansen te grijpen op vlak
van integratie in onze arbeidsmarkt. Via
speeddates en workshops worden ze
klaargestoomd voor een job.
"De cijfers van de VDAB tonen aan dat maar liefst
26,5 procent van de 4.953 openstaande vacatures
in Limburg is gericht op hooggeschoolden”, aldus
gedeputeerde Tom Vandeput. Het
provinciebestuur maakt hiervoor 240.000 euro vrij.
Lees hier het krantenartikel

Nieuw samenwerkingsverband in de Euregio opgestart
In april vond de eerste bestuursvergadering
EGTS plaats te Luik.
Met de oprichting van EGTS wordt de bestaande
grensoverschrijdende structuur hervormd. De
provincies Belgisch en Nederlands Limburg,
provincie Luik, de Duitstalige Gemeenschap en de
Regio Aken gaan intenser samenwerken binnen de
Euregio Maas-Rijn. Duurzaam samenwerken, het
bevorderen van economische, sociale en
territoriale samenwerking is daarbij het
uitgangspunt.

Jonge Limburgse Ondernemer van het Jaar 2019
In het CultuurCentrum van Hasselt vond de 22ste
editie van Jonge Limburgse Ondernemer van het
Jaar plaats. Winnaar werd Filip Timmermans van
Skilpod, een bedrijf uit Geel dat gespecialiseerd is
in de productie van woningen voor 1 of 2
personen.
Lees hier het krantenartikel

Opstart Limburgs klinisch onderzoekscentrum
De universiteit Hasselt en ziekenhuizen Jessa en
Zol, zullen samen onderzoek voeren, om nieuwe
behandelingen en medicijnen snel en betaalbaar bij
de patiënt te krijgen, wat zal resulteren in nieuwe
producten en bedrijven. Het provinciebestuur
geloofde steeds in het onderzoeksprogramma en
investeerde voorbije jaren 8 miljoen euro in dit
project.
Lees hier het krantenartikel

Digitalisering Limburgse bouwsector
Bedrijven voorbereiden op de digitale (r)evolutie in
de bouwsector! Dat is het opzet van de innovatieve
app die werd ontwikkeld door Confederatie Bouw
Limburg en het provinciebestuur.
Via de camera van je smartphone laat de app zien
waar de belangrijke leidingen in een gebouw zich
bevinden, hoe je doorheen het gebouw moet
navigeren, en hoe je zelf een lek kan opsporen en
repareren. Een belangrijke evolutie voor bouwheer,
architect en aannemers.
Lees hier het krantenartikel
Bekijk hier het TVL- nieuws

Werkbezoek aan Vlaams Minister-President
Gedeputeerden Moors, Lambrechts en
Vandeput brachten een bezoek aan het kabinet van
de Vlaamse minister-president om enkele
belangrijke Limburgse dossiers te versnellen. Het
is in bepaalde Limburgse projecten zoals de
Noord-Zuid, Spartacus, Salk, ... belangrijk dat de
Vlaamse overheid het belang en urgentie inziet van
deze projecten voor de welvaart van onze
provincie.

Scholensite Beringen krijgt nieuwe bestemming
In Beringen werd het startschot gegeven voor een
herbestemming van de scholensite Sinte - Lutgart.
Deze voormalige scholensite moet zorgen voor
meer beleving in het centrum van Beringen.
Als provinciebestuur ondersteunen we de
gemeenten die werk maken van innovatieve
stadskernen.

Lees hier het krantenartikel
Bekijk hier het TVL- nieuws

Dag van de Maatwerkbedrijven
De sociale economie in Vlaanderen biedt werk aan
27.000 menen die in het reguliere arbeidscircuit
niet kunnen meedraaien. “In Limburg gaat het om
2.269 mensen die via 16 maatwerkbedrijven, de
vroegere beschutte en sociale werkplaatsen,
worden tewerkgesteld”, aldus gedeputeerde van
Economie Tom Vandeput.
“De overheidssteun zorgt, samen met de
professionele exploitatie van de
maatwerkbedrijven, voor een grote socioeconomische return in onze provincie.”

Uitreiking Trends Gazellen Limburg 2019
Recent vond de uitreiking van de Trends Gazellen
plaats. Het zakenblad Trends lauwert hiermee
sterke en competitieve bedrijven die een
bijzondere groei vertonen.
“De Limburgse Gazellen zijn één voor één
competitieve ondernemingen die een positieve
invloed uitoefenen op het Limburgse
ondernemersklimaat. Als krachtbronnen van
innovatie en werkgelegenheid inspireren ze andere
ondernemers en dragen ze bij aan de economische
welvaart van onze regio,” aldus gedeputeerde van
Economie Tom Vandeput.
Lees hier het persbericht

KRC Genk landskampioen voetbal

KRC Genk werd landskampioen van de Jupiler Pro
League na een bijzonder sterk voetbalseizoen. Met
deze overwinning haalt KRC haar 4de landstitel in
eerste klasse. Een opsteker voor het Limburgs
voetbal en de sportieve uitstraling van onze
provincie. Proficiat aan het team, staf en
supporters van KRC!

Uniform stagecontract voor stagiairs verpleegkunde
Recent werd de eerste handtekening gezet door
een studenten onder het nieuwe uniforme
stagecontract verpleegkunde, in het Jessa
Ziekenhuis.
Een primeur in Vlaanderen, die gerealiseerd werd
dankzij de platformwerking binnen de zorgsector
van POM Limburg.
Door deze vereenvoudiging komt er meer tijd vrij
voor de daadwerkelijke zorgverlening en hebben
ziekenhuizen, hogescholen en stagiaires het
administratief gemakkelijker.
Lees hier het krantenartikel

Onderzoek naar aardwarmte in Noord-Limburg
Er komt een groot onderzoek naar het potentieel
van diepe aardwarmte in de grensregio van België,
Nederland en Duitsland.
Het Europese project Rollout moet zorgen voor de
aanleg van warmtenetten. "Als provincie voorzien
wij een subsidie van 126.000 euro. Europa
investeert 11 miljoen" aldus gedeputeerde Tom
Vandeput.
Lees hier het persbericht
Lees hier het krantenartikel

Innovatiepremie voor Limburgse kmo's
Het is belangrijk om Limburgse bedrijven te
ondersteunen met hun innovatieve ideeën, zo
ontstaan er nieuwe producten en bijgevolg nieuwe
jobs. De provincie stimuleert KMO's om hun ideeën
uit te werken.
“Business verruimende inzichten en strategieën
zorgen voor zakelijke groei en stimuleren de
regionale economie. Wat vaak als een pril idee
begint kan met de juiste partners worden
uitgewerkt tot een product of dienst die nieuwe
behoeften dekt”, aldus gedeputeerde van Economie
Tom Vandeput.
Lees hier het krantenartikel

Rijden over zonnepanelen
Zopas werd Rolling Solar gelanceerd, een project
om energie op te wekken uit fietspaden,
autowegen, vangrails,.. Rolling Solar is een
samenwerking tussen 22 onderzoeksinstellingen,
industriële spelers en bouw- en
constructiebedrijven uit Duitsland, Nederland en
België.
Gedeputeerde Tom Vandeput: " Dit zijn innovatieve
toepassingen voor de toekomst die een duwtje in
de rug verdienen omdat de productiekosten in de
aanvangsfase hoog zijn. Als ze op termijn op grote
schaal doorbreken is dat positief voor de
eindgebruiker en
voor de bedrijven in die sectoren.”
Lees hier het krantenartikel

Opening Droneport Sint-Truiden
Op de oude luchtmachtbasis van Sint-Truiden
opende Droneport de deuren, als nieuwe hotspot
voor de drone-industrie. Droneport is een project
van de stad Sint-Truiden, LRM, POM Limburg en
Limburg Regional Airport.
Droneport beschikt over 4 outdoor testzones en er
kan tot 650 m hoog worden gevlogen. Een
realisatie waar 65 werknemers aan de slag gaan.
Dit project zal nadien leiden tot veel bijkomende
tewerkstelling in deze nieuwe industrie.
Lees hier het krantenartikel
Bekijk hier het TVL- nieuws

Overleg SALK-prioriteiten gaat verder in 2019
De Vlaamse regering deed een voorstel om de
SALK-prioriteiten ook in 2019 verder op te volgen
met het provinciebestuur.
SALK is het plan dat Limburg er economisch
bovenop moest helpen. 90 procent van de
projecten is gerealiseerd of in uitvoering en de
werkloosheid in Limburg is fors gedaald. De SALKtaskforce zal blijven bestaan en de nieuwe
deputatie en de sociale partners zullen zo ook met
de volgende Vlaamse regering aan tafel kubnnen
blijven zitten.
Lees hier het krantenartikel

Bekijk hier het TVL- nieuws
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