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De Standaard: Provincies belastingen afnemen, mag niet zomaar
De Raad van State is heel kritisch tegenover het
voornemen van de Vlaamse overheid om de
provincies te verbieden nog langer opcentiemen
te heffen. De Raad van State betwijfelt of de
Vlaamse overheid wel juridisch bevoegd is om
dat te doen.
Dat blijkt uit het advies van de Raad van State
over het ontwerp decreet waarmee de Vlaamse
overheid de provincies wil kortwieken, zegt
Ludwig Caluwé (CD&V), gedeputeerde van de
provincie Antwerpen.
Er zijn argumenten voor en tegen, erkent de
Raad van State in dat advies, maar hij besluit
dat de Vlaamse regering met heel goede nieuwe
argumenten naar voren zal moeten komen om die bepaling in haar ontwerp-decreet te kunnen handhaven.
Foto: Bart Dewaele, BDW

Provincieraad buigt zich over budget 2015

Begin december boog de provincieraad zich over het
budget 2015. In totaal gaat het over een budget van 255
miljoen euro. Ondanks de noodzakelijke besparingen wil
het bestuur door investeringen een positieve koers
blijven varen.
De deputatie legde aan de provincieraad een begroting in
evenwicht voor maar het werd een moeilijke
evenwichtsoefening. De provincie kiest er immers voor
om ook in 2015 geen belastingverhoging in te voeren.
Door het afschaffen van het Vlaams provinciefonds slinkt
echter het jaarlijks budget opnieuw met 11 miljoen euro,
zijnde 5% van het totaalplaatje.
Bekijk hier het verslag van de persconferentie
Het provinciebestuur blijft overtuigd van het nut – en de noodzaak - van haar taken en de kwaliteit van de dienstverlening.
Daarom werd er gekozen om de besparingen te spreiden en 5 procent te besparen over de middelen van alle beleidsdomeinen
heen. Door het niet automatisch vervangen van gepensioneerden en vertrekkers worden 50 functies niet meer voorzien en
dalen de loonkosten. Naakte ontslagen worden vermeden door maximaal in te zetten op interne mobiliteit binnen de
organisatie. Ook het politieke niveau levert zijn bijdrage aan de besparing door 250.000 euro in te leveren op de kabinetten
van gedeputeerden en het verlagen van de subsidies aan de fracties en de politieke partijen (-13%).
Bekijk hier het ATV verslag
Tijdens de provincieraad van woensdag 10 december lichtte Ludwig Caluwé de begroting voor zijn bevoegdheden toe.
Verder lezen

Vereniging Vlaamse Journalisten organiseerde op 8 december debat met alle
betrokken partijen
De toekomst van de provincies. Is er wel een toekomst?
Niemand lijkt tevreden met de 'oplossing' zoals nu in het
regeerakkoord is verschenen. Was het dan niet beter om
de provincies af te schaffen? Nu lijkt het erop dat een
bestaande structuur gewoon wordt uitgekleed. Of is het
allemaal net andersom?
Wat met de diensten die de provincies bieden? Kunnen
die nog verzekerd blijven als er in de structuur
gerommeld wordt? En wat is het nut van het creëren van
stadsgewesten zoals Antwerpen en Gent? De
Burgemeester van Antwerpen ziet dat zitten, die van
Gent dan weer niet. En wat met dat ballonnetje dat is
opgelaten over de naamsverandering van de Provincie
Antwerpen?
Veel vragen, veel mist over de kwestie en veel stof tot discussie. VVJ Antwerpen nodigde alle geïnsteresseerden uit op een
debatavond in de kleine zaal van de Arenberg.

Moderator Guy Tegenbos richtte met zijn jarenlange ervaring zijn meest kritische pijlen op de panelleden: Marc Hendrickx (NVA), Ludwig Caluwé (CD&V), Inga Verhaert (SP.a), Tom Van Grieken (Vlaams Belang), Kris Merckx (PVDA+), Ingrid Pira
(Groen).

Maak kennis met de provinciale economische speerpunten!
Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid en ontwikkeling
van de prioritaire economische sectoren binnen de provincie
Antwerpen voerde de provincie een uitgebreide studie uit.
In de studie werd resoluut gefocust op een aantal sectoren
die dragend zijn voor de economie in de provincie of
bereikbaar zijn voor het provinciaal beleid. Sectoren als de
bouw, chemie en life sciences, logistiek, creatieve industrie,
agrocomplex en detailhandel werden samen met de
Universiteit Antwerpen in kaart gebracht.
verder lezen

Kalmthout gaat in zee met POM voor ontwikkeling bedrijventerrein Rijkmaker
Het gemeentebestuur werkt samen met de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM) om het
bedrijventerrein De Rijkmaker in Nieuwmoer te ontwikkelen.
De bestaande KMO-zone Bosduin die de gemeente
ontwikkelde, is bijna volzet. Om het aanbod voor de lokale
bedrijven in de toekomst te verzekeren, dringt een
ontwikkeling van De Rijkmaker op Kalmthouts grondgebied
zich op.
“De Rijkmaker ligt aan de Essensteenweg op de grens tussen
Essen en Kalmthout”, aldus burgemeester Lukas Jacobs, verantwoordelijk voor lokale economie. “Er wordt momenteel
ongeveer 26 hectare bedrijventerrein niet ingevuld. Het gemeentebestuur wil deze onbenutte terreinen activeren in
samenwerking met de POM en de eigenaars.”
verder lezen

Detailhandelscoaches starten enkele nieuwe trajecten

De dienst economie en internationale samenwerking is in
gesprek met verschillende Antwerpse gemeenten over hun
detailhandelsbeleid. In totaal doen momenteel meer dan
twintig gemeenten beroep op de provinciale expertise voor
specifiek advies of voor coaching. Zo sloten de gemeente Nijlen
en de stad Antwerpen onlangs een overeenkomst met de
detailhandelscoaches.
In Nijlen is er nood aan een detailhandelsonderzoek met de
opmaak van een Strategisch Commercieel Plan. Dit kadert
binnen de herziening van hun gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan.
De stad Antwerpen vraagt de expertise van de detailhhandelscoaches voor een doelgerichte ondersteuning van de handelaars
in de kernen van de districten Ekeren en Hoboken. De eerste effecten van beide trajecten zullen halfweg 2015 zichtbaar zijn.
Binnenkort ondertekenen zes andere Antwerpse gemeenten nog een contract voor een detailhandelcoache.

Eerste seizoen spoorfietsen goed voor zo’n 14 000 gereden km!
Kempens Landschap blikt terug op een geslaagde start van
een nieuw toeristisch-recreatief product.
Sinds juli 2014 kon jong en oud genieten van een
spoorfietstocht op de historische militaire spoorlijn tussen
Kapellen en Brasschaat. De voorbije maanden werden er
maar liefst 1298 gezinsfietsen verhuurd. Vanaf september
kon men ook een groepsfiets huren, wat 106 enthousiaste
groepen reeds deden. Samen was de verhuur goed voor zo’n
14 000 gereden kilometers! In totaal legden al 7762
bezoekers het 10 km tellende traject af.
Precies honderd jaar na de aanleg van de spoorlijn aan het begin van WOI is er terug beweging op de rails. Van soldaten is er
ondertussen geen spoor meer, het tracé was al een tijd in onbruik. Hier kwam deze zomer echter verandering in toen Kempens
Landschap spoorfietsen op het traject lanceerde. Deze landschapsvereniging coördineert het project omdat de spoorlijn een
stuk landschappelijk erfgoed is en bovendien door een prachtig natuurgebied loopt dat eigendom is van het Agentschap voor
Natuur en Bos. Andere partners in het project zijn de gemeenten Kapellen en Brasschaat, Toerisme Vlaanderen en de provincie
Antwerpen. De uitbating ter plaatse gebeurt door de organisaties Rotonde vzw en Wotepa vzw.
Verder lezen

De 'Pure Kempen Korf' een ideaal cadeau
De Pure Kempen Korf is een box boordevol lekkers uit de
Antwerpse Kempen. Hij bevat verse hoeveproducten,
heerlijke zoetigheden en verrassende bieren. Stuk voor stuk
zijn het kwaliteitsvolle, ambachtelijke producten die je niet in
de supermarkt vindt. Het is dus zeker ook een origineel
geschenk.
Elke box wordt op het verkooppunt van uw keuze
samengesteld en kan dus – afhankelijk van waar je hem

koopt – een verschillende inhoud krijgen. Je kunt dus kiezen wat je zelf het lekkerste vindt … of ze gewoon allemaal
ontdekken.
De Pure Kempen Korf kost standaard 25 euro. Maar je kunt met de producent ook een hogere of lagere prijs bespreken,
afhankelijk van het aantal en het type producten.
Om dit geschenk te bestellen neem je rechtstreeks contact met het verkooppunt van je keuze via e-mail of telefoon
Omdat het om verse producten gaat, die soms nog van andere bedrijven moeten komen, doe je dit best minstens drie dagen
op voorhand. Je kunt dan ook meteen afspreken wanneer je de Pure Kempen korf komt ophalen.

Winterfeest in het Karrenmuseum op 21 december
Het Karrenmuseum tovert zondagmiddag 21
december zijn park om in een sfeervol
kerstgebeuren voor het hele gezin.
Kerstkraampjes voor de laatste aankopen,
muzikale optredens, kerstvertellingen, een
winterbar, vuurkorven, een knutselhoek voor
de kleintjes en ezelritjes; voor jong én oud is
er van alles te beleven. De toegang is
bovendien ook dit jaar gratis.
De jongste jaren is het Winterfeest in het Karrenmuseum
uitgegroeid tot een vertrouwd evenement voor vele bezoekers in
de regio. De afgelopen edities kwamen telkens meer dan duizend
mensen in het sfeervol ingerichte Karrenmuseum samen om er
gezellig de kerstvakantie in te zetten.
Dit jaar richten de vrijwilligers van het museum een sfeervol
marktplein in bij de loods Dorpsvoertuigen. Rondtrekkende
muzikanten maken er sfeer met hun trekzak en mondharmonica,
bezoekers kunnen zich opwarmen bij de Winterbar met warme
dranken en versnaperingen en tussendoor zijn er verschillende
optredens. De jeneververkoper loopt rond met zijn stootkar en
zelfs een vuurspuwer zal zijn kunsten vertonen.
Volop kindervermaak
verder lezen

Veilig van oud naar nieuw met de feestbus

De gemeente zet al jaren in op openbaar vervoer tijdens oudejaarsnacht. Dat is dit jaar
niet anders! Twee bussen rijden de hele nacht in en door Essen. De lijn 670 rijdt van het
station van Essen langs de gekende route (onder andere Party Town in Nieuwmoer) tot in
Kapellen waar er een verbinding is voorzien naar Antwerpen en terug. Er is ook een
tweede feestbus die de feestvierders van Wildert, Heikant en Hoek op hun feestlocatie
brengt of laat overstappen op lijn 670.
Halte aan het college
De dichtstbijzijnde halte voor mensen afkomstig van Hoek is het college. Op de hoek van
de Nolsebaan en de Moerkantsebaan wordt een extra, tijdelijke halte ingericht.
3,00 euro voor een ticket
De dienstregeling voor deze bussen kan je raadplegen op de website
www.delijn.be/oudejaar of onderaan dit artikel downloaden. Vervoersbewijzen voor deze feestbussen kan je verkrijgen aan
3,00 euro per stuk bij de Vrijetijdsbalie, VVV de Tasberg, de bibliotheek en café Rex.
Download hier de dienstregeling van bus 670 en feestbus 11.
° 670.pdf
° FB11.pdf
° folder 2014-delijn-draft.pdf

Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen van Ludwig Caluwé kan u zich HIER uitschrijven.

