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Nieuws
Nieuwe projecten Keyport
Afgelopen week heeft het dagelijks bestuur van Keyport 2020
ingestemd met steun aan drie nieuwe projecten die eerder positief
beoordeeld waren door het Kernteam Keyport 2020. De volgende drie
projecten gaan de komende tijd van start: • Greenbrains • Greuntek •
Economisch programma agribusiness.

Lees meer

Informatieve bijeenkomst handelsreis
YUHANG 2015
In mei 2015 reist de Gemeente Weert met een handelsdelegatie naar
haar zusterstad Hangzhou, Yuhang District. De delegatieleider van
deze reis is onze wethouder economie, de heer Frans van Eersel. De
reis staat open voor ondernemers uit de gehele Keyport regio inclusief
Cranendonck.

Lees meer

Wijzigingen in het bestuur van Keyport 2020
Henk van Hoof is na 8 succesvolle jaren afgetreden als voorzitter
College van Bestuur van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs.
Hij gaat vanaf 1 december met pensioen. Daarom treedt Henk van
Hoof ook terug als lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
van de Stichting Keyport 2020.
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Lees meer

Admesy winnaar goud
Nadat afgelopen week Admesy uit Ittervoort tijdens de regionale
Financieel Dagblad Gazellen bijeenkomst uitgeroepen werd tot Gouden
FD Gazelle, hoorde zij gisteravond dat zij zich zelfs landelijk tot de top
10 allersnelst groeiende bedrijven mogen rekenen. Admesy haalde
over de jaren 2011 tot en met 2013 een omzetgroei van maar liefst
569% en was hiermee het hoogst geplaatste bedrijf uit Limburg.

Lees meer

Smurfit Kappa in NYT
Op 18 november stond Smurfit Kappa uit Roermond in de The New
York Times. Smurfit Kappa gaf een uiteenzetting van de
doorontwikkeling van de economie. Het idee van de traditionele lineaire
economie waarbij producten worden gemaakt van ruw materialen en
waarbij alle bijproducten en afval op de grote berg terecht komen is
achterhaald.

Lees meer

Meer weten?
Bovenstaande is slechts een greep uit het vele positieve nieuws uit
onze regio.
Meer weten? Kijk dan op:

www.keyport2020.nl

KEYPORT2020 is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid
en onderwijs en heeft als doel het realiseren van het Brainport2020programma in Midden-Limburg en Cranendonck. Brainport2020 leidt er toe
dat Zuidoost-Nederland aansluiting vindt bij de wereldtop-10 van
toptechnologische regio's.

@keyport2020

www.keyport2020.nl

Productie en distributie van deze nieuwsbrief worden verzorgd door Buro Beeldvang en Keyport 2020.
Wilt u geen e-mailing van Keyport 2020 meer ontvangen?
Schrijf u dan hier uit.
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