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Opiniestuk in Gazet van Antwerpen: Afslanking provincies is dure Vlaamse
besparingstrofee
Het Vlaams regeerakkoord bepaalt dat de provincie zich vanaf 2017 niet
meer mag bezighouden met persoonsgebonden bevoegdheden zoals
welzijn, cultuur, jeugd en sport. Die worden overgeheveld naar de
gemeenten of naar Vlaanderen. Een dure besparing waarmee Vlaanderen
goedkoop kan uitpakken, vinden Peter Bellens en Ludwig Caluwé.
Ik begrijp dat mensen die ver van de provinciale werking afstaan het een
goede zaak vinden als gemeenten financiële middelen krijgen om de
voormalige taken van de provincie zelf te kunnen uitvoeren. Men denkt dat
daarmee de bestuurskracht van de gemeenten fors zal vergroten. De
afslanking van de provincies is dan een opportuniteit om het beleid dichter
bij de burger te brengen.
Helaas, ik moet deze burgers teleurstellen: de gemeenten geven zélf aan dat ze niet in staat zijn om die taken van de
provincies over te nemen. Dus zal Vlaanderen deze bevoegdheden moeten overnemen. In plaats van beleid dichter bij de
burger wordt de afstand zo alleen maar groter.
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In Rondje Provincie vertelt Ludwig in 1 minuut waarom diepe geothermie
belangrijk is
Bekijk het filmpje van 'in 1 minuut' via deze link.

Provincie blijft investeren voor inwoners
Eind december buigt de Antwerpse
provincieraad zich over het budget van het
volgende jaar.
Er is 250 miljoen euro te verdelen over haar
takenpakket. Voor 2016 kiest het
provinciebestuur ervoor om verder te gaan met
geplande investeringen zoals de schouwburg
van de Warande, renovatie sporthal De Nekker,
investeringen in onderwijs, fietsostrades en
waterbekkens.
Begroting in evenwicht
Voor het budget van 2016 kiest de provincie ervoor om het huidige beleid voort te zetten en te blijven investeren op alle
terreinen waarvoor ze momenteel bevoegd is. Ondanks het onverwacht wegvallen van de compensatie voor de outillering, is
de begroting voor het derde jaar op rij in evenwicht. De provinciale belastingen blijven ook onveranderd en de bedrijfsbelasting
zal zelfs lichtjes dalen door de negatieve index.
Investeringen en belangrijke initiatieven
In 2016 zijn er naast de bouw van het nieuwe provinciehuis, 7 belangrijke investeringen:
Bekijk hier de presentatie
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Studie mode in Antwerpen: Impact en toegevoegde waarde

In het verleden werd meermaals onderzoek gedaan
naar het belang van de mode voor Vlaanderen en
de verschillende actoren in de schakels van de
sector. Deze studie gaat een stap verder en
onderzoekt specifiek wat de modesector betekent
voor de stad Antwerpen. Volgende elementen
komen aan bod: bedrijfseconomische impactmeting,
spillover naar andere industrieën, persaandacht en
imago van Antwerpse mode, effect van mode op
toerisme alsook benchmark ten opzichte van andere
modesteden.
Ludwig Caluwé: "Antwerpse modebedrijven en
ontwerpers zorgen voor een aanzienlijke economische impact. Antwerpen telt 1.047 modebedrijven, die instaan voor 4.808
voltijdse arbeidsplaatsen, een omzet van €1.3 miljard en €300 miljoen toegevoegde waarde."

Foto: Links naar rechts: Ludwig Caluwé, Ann Claes (Flanders Fashion Intitute), Kaat Debo (directeur MoMu), gedeputeerde Luk
Lemmens.
Download de samenvatting en infographic van de studie
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Slotevenement Bedrijventerrein management
Na het beëindigen van het project
‘Bedrijventerreinmanagement’ van het Vlaams
Agentschap Ondernemen blikt de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen graag
terug op de door haar gerealiseerde initiatieven.
Het komt steeds vaker voor dat bedrijven op
bedrijventerreinen elkaar vinden, de handen in elkaar
slaan en zich verenigen. Gemeenschappelijke noden en
vragen komen op tafel, plannen worden gesmeed om
projecten op de meest efficiënte manier aan te pakken,
de verbondenheid groeit, sociale contacten verbeteren,
ondernemers gaan met hun buren zakendoen, helpen
elkaar, de communicatie met lokale en regionale
overheden verbetert, hinderpalen om te ondernemen
raken sneller weggewerkt, een gedragen visie over
inrichting en beheer van het terrein groeit en de wil ontstaat om die visie samen te verwezenlijken.
Ondanks de passie en daadkracht die de initiatiefnemers en bestuurders – meestal drukbezette ondernemers – aan de dag
leggen, is het voor de bedrijvenverenigingen niet eenvoudig om die ambities en doelstellingen waar te maken, maw extra
middelen en ondersteuning zijn meer dan welkom.
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In première: de nieuwe bedrijfsfilm van POM Antwerpen
Bekijk hier de promofilm van POM.
Er wordt ingezoomd op een aantal realisaties van de
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.

Provinciale en Europese subsidies voor energieproject Demi More voor
Rangeerstation Essen
Woensdag 16 december keurde de stuurgroep van het
Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland
het project Demi More goed. Het project onderzoekt
innovatieve toepassingen voor energie-efficiëntie en
hernieuwbare energie in monumenten. Groen licht dus voor
het voorstel dat Kempens Landschap samen met de
Nederlandse provincie Noord-Brabant zal uitwerken
Provinciale cofinanciering voor het Demi More project.
Ook de provincie Antwerpen gelooft in het voorstel en maakt
daarom extra middelen vrij. De provincie zal, gespreid over
drie jaar, voor de Essense rangeerloods 125.800 euro
cofinanciering voorzien op een totaal bedrag van 629.000 euro.
Peter Bellens, gedeputeerde voor Europese samenwerking is zeer verheugd met dit nieuw: “Het project is zeer ambitieus en

innovatief. We zijn verheugd dat Kempens Landschap ook het energetische aspect meeneemt als doelstelling bij de restauratie
en herbestemming van gebouwen. Bovendien zal de ontwikkeling van een BREEAM-norm op maat van monumenten kunnen
uitgroeien tot een maatstaf voor vele andere erfgoedsites”.
Kempens Landschap verzekert 318.300 euro steun voor drie Vlaamse erfgoedsites: Het rangeerstation in Essen, Hof ter Linden
in Edegem en domein Roosendael in Sint-Katelijne-Waver.
Innovatief omgaan met erfgoed
Demi More staat voor ‘Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives MORE’. De komende drie jaar
zullen verschillende erfgoedcomplexen in de provincies Antwerpen en Noord-Brabant deelnemen aan het project. In deze
gebouwen worden innovatieve en energiebesparende technieken ontwikkeld en getest om te kijken hoe zulke complexen
energie-efficiënter kunnen worden. Een zorgvuldig gekozen expertengroep begeleidt het proces. Op basis van de
waarnemingen wordt een nieuwe BREEAM-norm uitgewerkt, een internationale duurzaamheidsstandaard. Deze versie van de
norm is specifiek bedoeld voor monumenten in Nederland en Vlaanderen.
Kempens Landschap als motor
Op het grondgebied van de Provincie Antwerpen worden drie demonstratieprojecten gerealiseerd binnen Demi More.

Het rangeerstation in Essen vormt een energetische uitdaging door zijn omvang. Het monument, eigendom van het Autonoom
Gemeentebedrijf Essen, wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe bestemming. Op deze site staat innovatieve
energieopwekking- en recuperatie centraal.
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Groenten uit ... Essen!
21 plattelandsprojecten kregen groen licht via het Europese subsidieprogramma LEADER. Onder impuls van gedeputeerde
Peter Bellens werd vanuit LEADER voor het eerst aandacht besteed aan het thema plattelandsarmoede.
Vzw Kempens Landschap wil op het voormalige
kloosterdomein van de paters Redemptoristen in Essen 3
zones opwaarderen: de moestuin wordt een school- of
samenmoestuin, bij de laagstamboomgaard en de
hoogstamboomgaard zullen enkele schapen kunnen
grazen.
(Totale projectkost : € 52.000,00 / LEADER-subsidie : €
33.800,00)
De provincie Antwerpen telt 3 LEADER-gebieden, waar in
totaal 31 gemeenten in vertegenwoordigd zijn. In deze
gemeenten kunnen overheden, organisaties, verenigingen
en ondernemers projecten indienen met een agrarische
link, die het platteland versterken. Hiervoor werden in elk
gebied een aantal specifieke thema’s afgebakend van
werken aan de open ruimte tot streekidentiteit of landbouw- en natuureducatie. “Voor het eerst konden in de drie regio’s ook

projecten worden ingediend rond het thema plattelandsarmoede,” zegt provinciaal gedeputeerde Peter Bellens, bevoegd voor
Plattelandsbeleid en voorzitter van de 3 LEADER-gebieden.

Gemeenteraadsvoorzitter Nathalie Claessens neemt ontslag uit de Essense raad
De 28-jarige doctor in de communicatiewetenschappen en
gastprofessor heeft vooral interesse voor het onderwijs,
wetenschapsbeleid, cultuur en media. Nathalie neemt ontslag
omdat ze op korte termijn zal verhuizen naar Kalmthout.
Als voorzitter van de Essense gemeenteraad pleitte ze voor een
optimale samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus.
Beroepshalve is ze medewerker van Vlaams parlementslid Dirk de
Kort.
In de Essense gemeenteraad wordt ze opgevolgd door de 31-jarige
Judith Francken. Zij is zelfstandige logopediste en tolk Vlaamse
gebarentaal. Haar interesses liggen bij welzijn, verkeersveiligheid, land- en tuinbouw en vrije tijd. Judith neemt ontslag uit de
OCMW-raad, waar ze sinds 2013 in zat.
CD&V Essen draagt gemeenteraadslid Ludo Somers (54) voor als nieuwe gemeenteraadsvoorzitter. Nathalie wil iedereen
bedanken die haar gesteund heeft de voorbije jaren en wenst haar opvolgers veel succes toe.

Sense vzw start project ‘Supersoep’
Het sociaal economie initiatief Sense vzw startte onlangs het project ‘Supersoep’. Het project voorziet scholen van soep
gemaakt met groenten van de veiling BelOrta aan bijzonder lage tarieven. Zo wil Supersoep een antwoord bieden op de
problematiek van kinderarmoede en gezonde voeding. Leerlingen die met lege brooddozen op school toekomen is helaas nog
steeds een realiteit.
Sense gaat met het soepaanbod in de eerste plaats naar scholen
met een SES-problematiek (sociaal economische status). De
bedoeling is dat zo veel mogelijk kinderen met een sociaaleconomische problematiek kunnen genieten van een dagelijkse
portie verse en gezonde soep. Voor 1 euro per liter wordt de
soep door Sense warm aangeleverd met de nodige materialen
om ze te consumeren. Ook de afwas wordt de dag nadien
opnieuw meegenomen door Sense.

Ondersteuning van provincie voor bouw turnhal
De gemeente Essen start in samenwerking met een aantal scholen en gymclubs met
de bouw van een nieuwe gymhal. Op 10 december werd tijdens de provincieraad
beslist dat de Provincie Antwerpen vanuit het budget van APB Sport de bouw
ondersteund met een bedrag van 150.000 euro.
Essen en de betrokken turnkringen 'Vlug en Blij' en Volharding dienden een uitgebreid
dossier in waarin het bovenlokale karakter voor de disciplines Rhönrad, Tumbling, Ggym en freerunning werd aangetoond. Het engagement van de gemeente,
turnkringen en gymclubs en de goede onderlinge samenwerking waren een
belangrijke troef in deze aanvraag. Ook een toenadering naar de Gymfederatie is een
pluspunt.
'Sportief Essen' is erg blij met dit bedrag dat verdeeld over 10 jaar (jaarlijks 15.000 euro) naar Essen zal komen! De definitieve
opmaak van de plannen met nadien de effectieve bouw kan starten. De bedoeling is dat scholen gebruik maken van de gymhal
tijdens de schooluren en de gymclubs tijdens de avonduren. Alle Essense gymnasten, begeleiders, leerlingen en leerkrachten
kunnen beginnen uitkijken naar de oefenruimte die ze verdienen!
Meer info bij de Essense Schepen van sport Brigitte Quick brigitte.quick@essen.be

CD&V Essen verdeelt fluovestjes

Begin september verdeelde CD&V Essen affiches voor
een veilig schoolbegin. Bewoners werd gevraagd om
affiches achter het venster te hangen.
Zo vroeg de partij bij de start van het schooljaar
aandacht voor meer verkeersveiligheid. Ondertussen
werden enkele deelnemers aan de afficheactie beloond
met een speciaal ontworpen pro-FIETS-iat-fluovestje.
Veiligheid in het verkeer blijft belangrijk, elke dag.

Winterfeest in het Karrenmuseum
Wie graag met familie en vrienden wil proeven van een sprookjesachtige
kerstsfeer, is zondag 20 december welkom op het Winterfeest in het
Karrenmuseum. In het gratis toegankelijke museumpark kunnen
kinderen naar hartelust op ezeltjes rijden en knutselen in hun eigen
werkatelier. Er is een kerstmarkt met ruim 30 kraamhouders en je kan
genieten van muzikale optredens en poppenkastvoorstellingen. Er valt
natuurlijk heel wat lekkers te smullen.
“Het doet ons enorm deugd dat steeds meer bezoekers de jongste jaren
de weg weten te vinden naar het Winterfeest in het Karrenmuseum,”
vertelt publieksmedewerker Katia De Clercq. “Afgelopen jaren ontvingen
we telkens meer dan duizend bezoekers die op deze manier de
kerstvakantie sfeervol inzetten. Het succes van het concept is de gemoedelijke sfeer die er steeds heerst en dat we het heel
belangrijk vinden dat onze favoriete bezoekers, de kinderen, het goed naar hun zin hebben.”
Volop kindervermaak
Voor de jonge bezoekers staat er op zondagmiddag heel wat vermaak op het programma.
Heel de middag rijden er in kerstsfeer uitgedoste ezeltjes door het
park waar zij gratis op mogen meerijden, er zijn boeiende
poppenkastvoorstellingen, een goochelaar komt zijn kunsten
vertonen en speciaal voor dit Winterfeest mogen kinderen voor
één dag het werkatelier overnemen waar normaal koetsen en
wagens worden gerestaureerd. Onder leiding van een aantal
ervaren knutselexperts mogen zij daar bij de warme houtstoof een
origineel knutselwerk maken.
Kerstmarkt
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Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen van Ludwig Caluwé kan u zich HIER uitschrijven.

