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Provinciehuis bereikt hoogste punt: 57,70 meter
Ludwig Caluwé heeft samen met aannemers Democo en Denys de
meiboom op de bouwwerf van het nieuwe provinciehuis gezet. Het dak
is nog niet helemaal klaar, maar het hoogste punt is bereikt. “We

kunnen het niet langer ontkennen, de Antwerpse skyline ziet er sinds
deze zomer definitief anders uit”, aldus Ludwig Caluwé.
De meiboom symboliseert de sterkte en stabiliteit van het gebouw. Na
bijna drie jaar bouwen en minder dan twee jaar na de
eerstesteenlegging in september 2015, gebeurde er nog geen enkel
ongeval met werkverlet tot gevolg.

“Bij deze wens ik dan ook onze aannemers, hun onderaannemers en
alle arbeiders en medewerkers van de ondernemingen Democo en
Denys te danken voor hun reeds geleverde werk. Nu gaan we ook
helemaal de laatste rechte lijn in, met als nieuw

belangrijk moment de ingebruikname in najaar 2018.”
Foto: Copyright: Tine Van Leemput – Bogaerts voor provincie
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Verder lezen

Lemmens Winkelinrichting uit Boechout registreerde zich als eerste op provinciaal
belastingportaal voor bedrijven

De provincie Antwerpen verstuurt als eerste provincie in Vlaanderen
alle belastingdocumenten voor bedrijven digitaal. Om de
belastingdocumenten vanaf 2018 via e-mail, Zoomit of Doccle te
krijgen, moeten ondernemingen zich voor 31 december
2017aanmelden en registreren op het online belastingportaal.

Foto: Copyright: Robin Fasseur voor provincie Antwerpen
Gedeputeerde bevoegd voor financiën, Ludwig Caluwé is
enthousiast.“Onze provincie kreeg meermaals de vraag wanneer de

provinciebelasting bedrijven volledig digitaal zou gaan. Dit naar
analogie met de provinciebelasting gezinnen. Deze online
dienstverlening is in de huidige samenleving een must voor iedere
onderneming. Alles dient sneller en efficiënter te gaan.”
Verder lezen

Innovatieve schoonmaakmethode boekt resultaat

Na een proefperiode op één verdieping in het PAS (Provinciehuis Aan
de Singel) is provincie Antwerpen bijzonder tevreden over de
inschakeling van de biologische schoonmaak voor haar kantoren.
Daarvoor werd samengewerkt met BioOrg, een bedrijf met vestiging
op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel.

“We merken enkele duidelijke verbeteringen ten opzichte van de
klassieke schoonmaakmethode, en het is gezonder en
milieuvriendelijker”, stelt Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor
Logistiek en Innovatie, vast. Naast de inzet van nuttige microorganismen wordt bij deze innovatieve schoonmaakmethode
verneveling gebruikt om het biologische schoonmaakmiddel aan te
brengen. “Laat organismen van BioOrg het vuile werk opknappen.

Alles en iedereen in het gebouw zullen vanzelf veel schoner worden”,
aldus Koen De Koster van BioOrg.
Bekijk hier het verslag op KanaalZ
Lees hier het artikel uit Made in Antwerpen
Verder lezen

Literatuur en Landbouw ontmoeten elkaar bij Schrijvers op Stal

Voor het tweede jaar op rij bracht de provincie Antwerpen in augustus
landbouw en cultuur bij elkaar. Tijdens het literaire evenement
Schrijvers op Stal strijken op zeven zomeravonden auteurs en andere
gasten neer op een zevental landbouwbedrijven. Onder leiding van
Johny Geerinckx hebben ze boeiende gesprekken over landbouw en
platteland en de invloed daarvan op hun werk.
Bij Den Achtersten Dries in Zoersel was het de beurt aan Walter Van
den Broeck en Kris De Smet (De Nieuwe Snaar). Vooraleer zij het
beste van zichzelf gaven, maakte gedeputeerde bevoegd voor
Landbouw Ludwig Caluwé kennis met eigenaar Jef Verheyen.
Hij wist simpelweg te vertellen dat de naam voortkomt uit het feit dat
ze achter de voorsten dries liggen.

Voor Ludwig
Caluwé was
het alvast voor
herhaling
vatbaar:
"Twee
boeiende
topics,
Landbouw en
Cultuur, op
één avond combineren, kom je niet vaak tegen. Maar je merkt aan de
publieke opkomst dat dit aanslaat. Een ontspannen avond waarbij we
de land- en tuinbouwers betrekken en hen op een bepaalde manier
toch in de kijker zetten."

vzw RURANT organiseert Schrijvers op Stal samen met Landelijke
Gilden, provinciaal cultuurhuis de Warande en de betrokken
gemeentebesturen. Het initiatief krijgt steun van Europa, Vlaanderen
en de provincie Antwerpen via LEADER MarkAante Kempen+.

Bezoek het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel tijdens de Dag van de Landbouw
op 17 september

Kom en ontdek hoe de kippen in onze ultramoderne stallen leven
en hoe praktijkonderzoek in zijn werk gaat. Zie hoe de eieren automatisch geraapt worden en grijp de kans om deze
superverse eieren ter plaatse te kopen.
Voor de kinderen is er een leuke zoektocht, met op het einde een kleine verrassing.
Passeer ook zeker langs onze tent voor een drankje en een hapje. Terwijl jij geniet, kunnen je kinderen zich uitleven op de
strobalen en het springkasteel.

Een unieke combinatie
Op het Proefbedrijf voor de Pluimveehouderij vind je leg- en vleeskippen: een unieke combinatie die je nergens anders vindt.
Dagelijks worden er 31.000 legkippen en 44.000 vleeskippen verzorgd en opgevolgd door een team van onderzoekers en
dierverzorgers. Samen zoeken ze naar manieren om pluimvee efficiënter te houden. Hierbij krijgen dierenwelzijn,
volksgezondheid en zuiniger omgaan met grondstoffen en energie veel aandacht.
Verder lezen voor meer info

Chinese filmopnames van ‘Mr. Right’
Begin augustus vonden de filmopnames van “Mr. Right” plaats in
Antwerpen. Het is het tweede deel van een drieluik, het eerste deel
haalde een kijkcijfer van 380 miljoen. Het geheel is een productie van
de Shaanxi Culture Industry Investment Holding. Jia Jiqun die instaat
voor de financiële kant van het geheel is een voormalig
uitwisselingsstudent van de provincie Shaanxi. Naast de evidente
meerwaarde in het kader van city marketing is er dus ook een
duidelijke band met de vriendschapsrelatie tussen Antwerpen en
Shaanxi.
Nadien werden zij uitgenodigd voor Mosselen en Friet bij Restaurant
"De Bomma".

Hooibeekhoeve breidt uit met polyvalente zalen en extra kantoorruimte
Hooibeekhoeve in Geel ontvangt jaarlijks meer dan 3.500
bezoekers. Om al deze bezoekers beter te ontvangen,
investeert provincie Antwerpen in een nieuw educatief
centrum en kantoorruimte. De werkzaamheden aan de
Hooibeekhoeve starten dit najaar. Het vernieuwde gebouw
zal een jaar later, in het najaar van 2018, in gebruik
genomen worden.
Ludwig Caluwé: “De Hooibeekhoeve is gekend en geliefd

bij scholen, verenigingen en landbouwers. De afgelopen
jaren zijn de bezoekersaantallen enorm gestegen. Het
huidige gebouw is hier niet op voorzien: bezoekers eten
hun boterhammen in de vergaderzaal, de educatieve
panelen staan in de gang en het aantal toiletten is beperkt.
Bovendien is ook het aantal werknemers op Hooibeekhoeve
toegenomen. We willen Hooibeekhoeve nog meer
profileren als het onderzoeks- en educatiecentrum voor de
landbouwsector en dat vereist ook moderne en
toegankelijke bezoekers- en congresinfrastructuur.”
Lees hier het persartikel
Verder lezen

Kalmthout kent meeste vakantietoezichten

De politie van de zone Grens (Essen, Kalmthout en Wuustwezel) voerde vorig jaar 1.408
vakantietoezichten uit. In 2015 waren er dat nog 1.673. De eerste zes maanden van dit jaar
werden ongeveer evenveel toezichten gedaan als dezelfde periode vorig jaar. Zo blijkt uit
cijfers opgevraagd bij het politiecollege van de zone Grens.
Markant is wel dat de gemeente Kalmthout met de minste inwoners het meeste aantal
toezichten telt. “Waarom Kalmthout er boven uitsteekt, werd in de politieraad niet meteen
duidelijk”, zegt Essens CD&V politieraadslid Jan Suykerbuyk. “De drie gemeenten

communiceren vaak op hun website en in hun infoblad over de toezichten. Wel werd
aangehaald dat Kalmthout het grootste BIN-bereik heeft. Mogelijk heeft het daar mee te
maken.”
Vakantietoezichten kan je online aanvragen

