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Stand van zaken bouw nieuw provinciehuis
Het nieuwe provinciehuis:
een inspirerend gebouw
Het voormalige provinciehuis
vertoonde tal van gebreken en
werd inmiddels gesloopt. In
2017 staat er een compacte en
duurzame nieuwbouw in de
plaats. Dat gebouw zal
ruimschoots voldoen aan alle
moderne eisen op vlak van
energie, comfort,
toegankelijkheid en veiligheid.
Het wordt een inspirerend
provinciehuis, een visitekaartje
voor een moderne en efficiënte
administratie.
Bekijk hier het ATV-verslag
In dit project is in alle opzichten over duurzaamheid nagedacht. Het begint bij de plek: het terrein wordt opgenomen in een
ruimere visie rond gebruik van groene ruimte in de stad. Het gebouw is uiterst compact, met hoogwaardige isolatie van de
gevels, intensief groendak op de ondergrondse parking, zonnepanelen op het dak en gebruik van regenwater voor sanitaire
voorzieningen.
De gevel is maar voor 40% beglaasd, om opwarming door zonnewarmte te verhinderen. Toch is er veel lichtinval tot diep op
de werkvloer, door de driehoekige ramen op hun punt te plaatsen. Verwarming en koeling van het gebouw gebeuren met een
installatie voor boorgat-energieopslag (BEO), een duurzame geothermische techniek. Een stook- en koelinstallatie op gas of
stookolie wordt daardoor overbodig. Op het dak komen er panelen voor de productie van elektriciteit. De energiekost van
deze passiefbouw zal zeer laag liggen.
verder lezen
Plaatsing van de torenkranen
Op de werf van het provinciehuis werden ondertussen twee grote
torenkranen opgesteld.
Van voet tot top zijn ze 80 en 90 meter hoog. Het uitzicht zal
misschien even wennen zijn.
verder lezen
Fossiele vondsten gevonden op bouwwerf provinciehuis

Op de bouwwerf van het nieuwe provinciehuis werden restanten
gevonden van dolfijnen en haaien.
Een leuke vondst maar eigenlijk is dat niet ongewoon.
Er wordt niet veel dieper gegraven dan toen de oude toren werd
gebouwd, dus worden er geen nieuwe spectaculaire vondsten
verwacht.

Bezoekers van pop-up
kantoor ‘Zo werkt het’
krijgen gratis advies en cv
op maat
Na het succes van de eerste editie
werd op 26, 27 en 28 februari van 13
tot 20 uur opnieuw het ‘Zo werkt het’
pop-up kantoor voor werkzoekenden
ingericht. Het pop-up kantoor in de
Lange Altaarstraat 29 op Zurenborg
werkt ter ondersteuning van de website
'Zowerkthet.be' en is een initiatief van
de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen
(POM).

“Als provincie kunnen we de kloof
tussen de vele jonge werklozen en
bedrijven met tal van vacatures helpen
overbruggen. We ondersteunen
bedrijven bij hun zoektocht naar talent
en helpen jongeren in hun zoektocht naar een boeiende en uitdagende job. Onze bedoeling is om zoveel mogelijk
arbeidspotentieel en jobs te matchen. Zowerkthet.be is daarvoor een handige tool.”, motiveert Ludwig Caluwé, gedeputeerde
voor Economie bij de provincie Antwerpen.
verder lezen

43.631 bezoekers voor
het havencentrum in
2014
2014 was een jaar vol
vernieuwingen
25% van de Vlaamse jongeren in
het tweede jaar secundair
onderwijs ontdekt de Antwerpse
haven via het provinciaal
Havencentrum. Vorig jaar kreeg
het Havencentrum 43.631
leerlingen, leerkrachten,
professionelen en andere
geïnteresseerden over de vloer.
Het grootste deel daarvan (39.420, weer een stijging met 3%) werd in groep rondgeleid door een van de havengidsen. Vooral
de inzet op vernieuwing was de blikvanger van 2014. Met een nieuwe huisstijl, een nieuwe missie en visie en heel wat nieuwe
projecten is het Havencentrum in Lillo hét bezoekerscentrum voor de haven, industrie en logistieke sector.

“Al 27 jaar kunnen jongeren in het Havencentrum alle aspecten van de haven ontdekken. Datgene wat ze leren in de klas
kunnen ze hier zintuigelijk beleven. Met toegankelijke en interactieve formules op maat willen we hun interesse opwekken en
de vele tewerkstellingskansen tonen.” zo verwoordt voorzitter Ludwig Caluwé de nieuwe aanpak.
Lees ook de persartikels
verder lezen

Arbeidsbesparing door 1-daags voederen van kalveren mogelijk?
Een kwaliteitsvolle
jongveeopfok vraagt veel
arbeid. Denk maar aan het
voederen van de kalveren.
Sommige bedrijven investeren
hiervoor in een
kalverdrinkautomaat. Andere
bedrijven zetten die stap niet
omdat de investeringskost hoog
ligt en deze pas rendeert bij
voldoende dieren.
Het Proefbedrijf Hooibeekhoeve
bekijkt andere manieren om
arbeid te verlichten. Zo
onderzoeken ze of de
overschakeling van tweedaags naar ééndaags voederen van kalveren een alternatief kan zijn. Tenminste als de gezondheid en
groei van de kalveren niet achterblijft. Want een goede ontwikkeling van het kalf is noodzakelijk om op een later tijdstip
kwaliteitsvolle vaarzen te hebben die goed drachtig geraken, tijdig kalven en vlot melk produceren.
Om dit na te gaan werd een praktijkproef opgestart op de Hooibeekhoeve. In totaal werden 47 vaarskalven opgesplitst in
twee groepen: de controle- en de proefgroep. In de controlegroep werden de kalveren standaard tweemaal gevoerd: ’s
morgens en ’s avonds. In de proefgroep kregen de kalveren vanaf de derde levensweek eenmaal per dag melk met een
hogere concentratie. De kalveren van beide groepen werden gespeend op de leeftijd van negen weken. Ze werden gevolgd
van bij de geboorte tot na de eerste lactatie.
verder lezen bij VILT

Flankerend beleid
IHD-dossier
goedgekeurd
De Vlaamse regering is er nu toch
in geslaagd een akkoord te vinden
omtrent het flankerend beleid
voor landbouwbedrijven die zwaar
getroffen zijn door de
instandhoudingsdoelstellingen
(IHD).
Het goedgekeurde flankerend
beleid omvat vijf maatregelen, die
gaan van bedrijfsreconversie tot
het verplaatsen of stopzetten van
het bedrijf, en zal de getroffen
veehouders "op een passende
wijze vergoeden en
compenseren". Boerenbond vindt
het akkoord "een stap vooruit",
maar blijft wel hameren op het voorzien van het nodige budget. Daarover zijn nog geen afspraken gemaakt binnen de
regering.
Het gaat vooral over de landbouwbedrijven die vorig jaar onderverdeeld werden in de 'rode' categorie omdat hun
landbouwactiviteiten een impact van meer dan 50 procent hebben op de kritische depositiewaarde van een habitat en zo
beletten dat de Europese Natura 2000-doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Als de vergunning van deze veehouders
tussen 2014 en 2034 vervalt, kunnen ze door hun 'rode' status niet uitbreiden of opnieuw vergund worden.
Een tevreden Tinne Rombouts in het Loeyakkershof in Brecht: "Na de goedkeuring, hebben wij meteen de koe bij de horens

gevat. Zaterdag 31 januari stond ons eerste infomoment over het IHD dossier op de agenda. Samen met Ludwig Caluwé
brachten wij onze CD&V mandatarissen uit de provincie Antwerpen op de hoogte. Veel interesse en veel volk. We zijn blij dat
iedereen wil meedenken naar oplossingen!"
verder lezen bij VILT

Bekendmaking Antwerpse kandidaten 'Jonge Ondernemer van het jaar 2015'

In het Parkhuis van de provincie Antwerpen heeft het JCI
District Antwerpen, onderdeel van de wereldwijde
organisatie voor jonge ondernemers Junior Chamber
International, op woensdag 28 januari de vier
genomineerden voor de titel Antwerpse Jonge
Ondernemer van het Jaar 2015 voorgesteld.
Met het evenement wil de organisatie een individu prijzen
om zijn duurzaam ondernemerschap.
Deze vier Antwerpenaren maken kans om op 5 maart de
award te winnen.

Bart Van Zele (Via Futura)
Bart Van Zele startte zijn eigen onderneming VIA FUTURA al tijdens zijn studies Rechten in
Antwerpen en Luik.

Jorik Rombouts (Rombit)
Jorik Rombouts (27) richtte na zijn studies, Master in
Engineering en Bachelor IT, zijn eigen softwarehuis Rombit
op. Iets meer dan 2 jaar later draait het bedrijf met 20 enthousiaste medewerkers op volle
toeren.

Philippe Jans (Biolectric)
In de mest die 1 koe jaarlijks produceert zit even veel energie
als in 400 liter diesel brandstof… Daarin zag Philippe Jans vier
jaren geleden door de technische uitdaging een enorme
business opportuniteit.

Thierry Kirschstein (UIBS)
Thierry wordt door vrienden omschreven als vrij ambitieus en optimistisch, maar toch ook
voldoende kritisch. Hij staat klaar om de volgende dag naar de andere kant van de wereld te
vertrekken wanneer nodig.

VLAJO Verkoopdagen

Naar jaarlijkse
gewoonte organiseerde Vlajo met
de steun van de Provincie
Antwerpen mini-onderneming
verkoopdagen.
Voor jonge ondernemers is dit het
hoogtepunt van een schooljaar
dat in het teken staat van
“ondernemen” en
“ondernemerschap”. De ideale
training om hun ondernemende
competenties, zoals
overtuigingskracht en
verkoopsargumenten verder aan
te scherpen.
Een waaier aan producten en
diensten worden voorgesteld. Van

Beste junior onderneming Wattsprofit van het
Lucernacollega

modeaccessoires over digitale
gadgets tot gepersonaliseerd
textiel, keukengerei of lekkernijen.
Heel wat creativiteit en voor elk
wat wils!

'IN THE BOX' van het Sint-Cordula-instituut uit Schoten won op 5 maart in de promenade in Kapellen in de categorie ‘beste
Vlajo onderneming algemeen’. Met hun zelfgemaakte educatieve kinderdoosjes wekten ze de interesse bij menig
voorbijganger.
Op de internationale Vlajo verkoopdag op 28 februari in het Wijnegem
Shopping Center brachten 1.000 jonge ondernemers in spe hun
producten aan de man.
Deze prijzen werden uitgereikt in de verschillende categorieën
Studentenprijs: 1e plaats: Beam-it – PXL Diepenbeek
Beste Stand: 1e plaats: Shelfz – VTI Zandhoven
Beste verkooptechnieken: 1e plaats: In the box – Sint-Cordula
Instituut Schoten
Managementprijs: 1e plaats: Watt’s profit – Lucernacollege Antwerpen
Terecht mochten deze mini-ondernemingen op de twee verkoopdagen hun oorkonde in ontvangst nemen van Ludwig Caluwé.
Op woensdag 18 maart maakt u kennis met de geselecteerde crème de la crème van de Antwerpse Vlajo Mini-ondernemingen
tijdens de Provinciale finales Vlajo Mini-ondernemingen. Het wordt een spannende namiddag, met 8 ambitieuze
ondernemingen die het tegen mekaar opnemen. Ze zetten hun beste beentje voor om indruk te maken op een professionele
jury.
Lees hier de toespraak en het persbericht van 1 februari
Lees hier de toespraak van 28 februari

Zes nieuwe culinaire
wandelingen in uitgebreide
Noordertuin
Lekker wandelen en genieten in de
Noordertuin van Antwerpen kan vanaf nu
weer tot en met 5 april. Voor deze vierde
editie is er een wandellus in Stabroek bij
gekomen. In totaal zijn er zo zes culinaire
wandelingen.
Het concept van Happen en Stappen
waarmee de Noordertuin vier jaar geleden is
gestart, slaat steeds meer aan. Vorig jaar
namen er 426 wandelaars deel.
‘Smakelijk strappen’, een nieuw woord,
een samentrekking van stappen en
trappen.

En dat strappen kan deze winter in Brasschaat langs het militaire erfgoed (16 kilometer), in Brecht langs het water (11
kilometer), in Essen door het woonbos Boterpot en de Wildertse tuintjes (16 kilometer), in Kalmthout op de Zwanenberg (11
kilometer), in Kapellen-Stabroek langs het Ravenhof en door het Elzenbos (7,5 kilometer) en in Wuustwezel ten slotte langs
een mooi landelijk stuk van Loenhout (11 kilometer).
Drie horecazaken
Op elk van de tochten kunt u onderweg genieten van een aperitief en voor-, hoofd- en nagerecht bij de drie deelnemende
horecazaken. Voor de wandelingen in Brasschaat, Essen en Kapellen-Stabroek moet u reserveren bij de toeristische diensten.
Deelnemen kost 35 euro per persoon en kan op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 11u en 12.30u.

Essen gaat pesticidenvrij, jij ook?
Gemeenten zijn verplicht om vanaf 2015 openbare domeinen
zoals parken, speelpleinen, bermen en straten pesticidenvrij te
onderhouden. Ook Essen maakt hier werk van.
Waarom zonder pesticiden?
Pesticiden werken meestal ‘goed’ maar zijn vaak schadelijk voor
mens en het milieu op korte én lange termijn. Ze spoelen met
het regenwater mee naar de riolen en komen in onze
waterlopen terecht of dringen in de bodem en tasten het
grondwater aan. Daarom bouwt Vlaanderen al jaren het gebruik
van pesticiden af.
De gemeente geeft het goede voorbeeld
De gemeentelijke groendienst heeft het gebruik van pesticiden
sterk verminderd en gebruikt sinds 1 januari 2015 geen
chemische bestrijdingsmiddelen meer. Hiervoor is er extra
budget voorzien.
Milieuvriendelijke technieken
verder lezen

