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Nieuwe boost voor blauwe
economie aan de Noordzee
Op 27 februari vond de lancering van Ostend Science Park plaats. Dit wetenschapspark, initiatief van POM
West-Vlaanderen, UGent en het autonoom gemeentebedrijf Haven Oostende, wil bedrijven aantrekken en zo
nieuwe impulsen geven aan de expanderende blauwe economie in Oostende. e-BO Enterprises start als eerste
bedrijf met de bouw van een nieuwe vestiging op de site.
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