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Gezocht: innovatieve KMO`s
Tussen 2 februari en 31 maart 2017 kunnen innovatieve bedrijven in
Vlaanderen en Zuid-Nederland een subsidieaanvraag indienen bij
CrossRoads. Dat Europese project wil de grensregio een economische
boost geven door technologische en grensoverschrijdende innovatie te
stimuleren. In het Wetenschapspark in Niel werd aan geïnteresseerde
ondernemers tekst en uitleg gegeven over de subsidiemogelijkheden
die ze kunnen bieden via het Europees subsidieprogramma Interreg
Vlaanderen-Nederland.
Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Economie en Innovatie vult
aan:“In het verleden vonden vooral grote bedrijven de weg naar

Europese subsidies. Met een evenement als dit wil de provincie
Antwerpen de weg naar Europese middelen voor KMO`s makkelijker
maken. KMO’s zijn ontzettend belangrijk voor onze economie. Hen de
nodige ondersteuning en informatie over subsidiemogelijkheden
bieden, komt ook de economische ontwikkeling van onze provincie ten
goede. Zo blijven ze in de innovatieve kopgroep van Europa.”
“Samenwerking over de grens met Nederland werkt kruisbestuivingen

voor innovatie in de hand. De provincie Antwerpen heeft veel
potentieel door het grote aantal innovatieve ondernemingen dat hier
gevestigd is. Samenwerking met onze noorderburen biedt inhoudelijk
én financieel een absolute meerwaarde,” stelt Peter Bellens,
gedeputeerde voor Europese Samenwerking.
Lees hier de toespraak
Verder lezen

Provincie Antwerpen zoekt glastuinbouwers met interesse in nieuwe teelt

De glastuinbouwsector van de provincie Antwerpen heeft een
toppositie in Vlaanderen en dat willen ze zo houden. Met nieuwe
projecten waar mogelijk en behoud van de kleinere serres elders.
Ludwig Caluwé op Tournée Provincial op PlattelandsTV. : “We zien

dat bedrijven groter en hoger worden dan ooit. Tegelijkertijd kan
en wil niet elke glastuinbouwer investeren in grotere serres en
nieuwe technologie. Als provincie willen we ervoor zorgen dat ook
deze bedrijven blijven bestaan. We doen dit door nieuwe projecten
op te starten en in te zetten op het behoud van kleinere serres.
Soms is een omschakeling naar een andere teelt hiervoor
noodzakelijk. Gelukkig vinden de telers daar steun bij de provincie
dankzij het plattelandsproject ‘Mooi glaslandschap".

1.000 jonge ondernemers in spe aan de slag op de Vlajo Verkoopdag@Wijnegem
Shopping Center!
Op zaterdag 18 februari organiseerde Vlajo met de steun van de
Provincie Antwerpen een verkoopdag in Wijnegem Shopping Center.
Voor 1.000 jonge ondernemers was dit het hoogtepunt van een
schooljaar dat in het teken staat van “ondernemen” en
“ondernemerschap”. Jonge zaakvoerders en hun medewerkers leerden
om onbekende personen te durven aanspreken, meer samen te
werken en er voluit voor te gaan. Dankzij deze projecten verwerven de
studenten ondernemende competenties voor een vlotte overgang naar
de arbeidsmarkt.
Vlajo mini-onderneming Digitool (digitaliseren van VHS, cassettes en
dia's) van Mater Salvatoris Kapellen mag zich winnaar noemen in de
categorie ‘Beste junioronderneming’.
Lees hier de toespraak
Verder lezen

Mini-workshop ‘Verstedelijkt ons platteland?
De bebouwing in het agrarisch gebied neemt jaar na jaar toe.
Nochtans neemt het aantal landbouwers al decennialang af. Het
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) nam – in
opdracht van de provincie Antwerpen – het Antwerpse platteland
onder de loep. Het resultaat is een unieke kijk op de trends die een
impact hebben op landbouw en platteland.

Foto: Luchtfoto van het landbouwbedrijf van familie Van Look waar de
mini-workshop plaats vindt.

Vrijgekomen landbouwgebouwen krijgen steeds vaker een nietagrarische functie, zoals wonen of een niet-agrarische
bedrijvigheid, B&B, schrijnwerkerij, …. De vrijgekomen
landbouwgronden worden dan weer gebruikt als tuin of weiland
voor hobbydieren.
Ludwig Caluwé: “Het ILVO becijferde het niet-agrarisch gebruik

van het agrarisch gebied in de provincie Antwerpen. Ook de
verstedelijking van het agrarisch gebied blijkt uit deze cijfers: 6,8%
van de agrarische ruimte wordt ingenomen door tuinen, 3,6% door
hobbyweides, 1,3% door bebouwing en 0,9% door niet-agrarische
ondernemingen.”
Lees hier de toespraak
Lees hier de persartikels

Bekijk hier het ATV-verslag

Jongeren maken kennis met diepe geothermie

Op de Balmatt-site in Mol is het startschot gegeven voor een nieuw
jaar van klasbezoeken aan het eerste diepe geothermie project in de
Kempen. Vorig jaar bezochten in totaal 1600 leerlingen in het kader
van STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) de site. Op
dit moment zijn er al vijftig klassen – goed voor 1250 leerlingen –
ingeschreven voor de nieuwe jaargang.
‘Diepe Geothermie biedt onze regio een unieke bron van duurzame

warmte en elektriciteit’, zegt Ludwig Caluwé. ‘Het is daarom bijzonder
interessant voor studenten om kennis te maken met deze
toekomstgerichte technologie.’
De boortorens op de Balmatt-site in Mol mogen dan wel verdwenen
zijn, dat wil niet zeggen dat de werkzaamheden rond het diepe
geothermie project stilliggen.
Lees hier de toespraak
Lees hier het persartikel
Verder lezen

Chinezen uit Chongqing op bezoek bij Noordvlees Van Gool

Een delegatie van 20 vlees importerende bedrijven uit Chongqing in
Midden-China, partnerstad van de provincie Antwerpen, bezocht de
varkensslachthuizen Noordvlees-Van Gool in Kalmthout en Sus
Campiniae in Oevel. POM Antwerpen organiseerde de succesvolle
contactdag.
Gedeputeerde Ludwig Caluwé verwelkomde de delegatie en bracht
beide groepen bijeen door te verwijzen naar de exportbehoefte van
Belgisch varkensvlees en de importbehoefte aan Chinese zijde.
Er zijn handelscontracten gesloten en er is afgesproken dat alle
actoren de komende maanden werk zullen maken van de logistieke
organisatie per trein. De export van varkensvlees naar China heeft
sedert midden 2016 ervoor gezorgd dat de varkensboeren betere
prijzen krijgen.

Hooibeekhoeve neemt sleutels van 2 nieuwe tractors in ontvangst

Hooibeekhoeve heeft twee nieuwe tractors in gebruik genomen van
de firma Luyckx in Brecht. Beide tractors zullen een meerwaarde zijn
voor het onderzoek rond voedergewassen en precisielandbouw. Die
resultaten kunnen zij dan doortrekken naar arbeidsefficiëntie en
kostenmanagement. Op deze manier blijft Hooibeekhoeve zoeken naar
technieken die een win-win kunnen betekenen voor landbouwer én
milieu.

"Deze twee tractoren hebben we aangekocht via een leasecontract van
3.000 euro per maand. Dat geeft ons de mogelijkheid om na vijf jaar
ander en moderner materiaal aan te schaffen", aldus Ludwig
Caluwé."We investeren veel in de agrarische sector, omdat het in onze
regio een van de belangrijkste sectoren is."
Lees hier de persartikels

Kick-off 9e editie TRANSIT Schoolverlatersdagen

In juni studeren opnieuw heel wat laatstejaarsleerlingen uit het
secundair onderwijs af. Een groot deel van hen zet daarna de eerste
stappen op de arbeidsmarkt. Een overgang waarbij jongeren behoefte
hebben aan een goede kennis van hun rechten en plichten, en waarbij
ze best een ruggensteuntje kunnen gebruiken bij het solliciteren.
Vanaf februari 2017 kunnen scholen deelnemen aan een nieuwe editie
van de TRANSIT Schoolverlatersdagen in de arrondissementen
Antwerpen, Kempen en Mechelen. In een halve dag kunnen leerlingen
uit het laatste jaar TSO, BSO, DBSO en ASO via lesmodules en
interactief theater kennismaken met verschillende aspecten van de
overgang van school naar werk.
Op dinsdag 25 april 2017 organiseert het gemeentebestuur van Essen,
samen met VDAB en de gemeentebesturen van Kalmthout en
Wuustwezel, opnieuw een regionale jobbeurs in de Heuvelhal van
Essen. Nieuw dit jaar is de combinatie van de jobbeurs met deze
TRANSIT Schoolverlatersdagen. De transitdagen komen dus voor het
eerst op dezelfde dag als de jobbeurs naar Essen!

Essense Jobbeurs kijkt ook naar West-Brabant

In West-Brabant (Nl) Zijn er veel jobs vacant. De sector van de
distributiecentra boomt. Primark in Roosendaal heeft op termijn 400
jobs, Lidl komt naar Roosendaal – dat zorgt voor 1.200 jobs, en in
november nog schreven Nederlandse media dat de logistieke sector de
afgelopen jaren 2.000 jobs opleverde in West-Brabant. De groei gaat
hard en bedrijven hebben moeite om aan personeel te geraken.
Daarom stelde CD&V-fractieleider Jan Suykerbuyk in de Essense
gemeenteraad de vraag hoe de grensgemeente omgaat met deze
nieuwe economische situatie. “Over enkele maanden, op 25 april,
organiseert Essen, samen met Kalmthout en Wuustwezel, een
regionale jobbeurs. Daar presenteren zich een 50-tal bedrijven.
Hoe gaat Essen om met deze nieuwe economische realiteit?”, aldus
Suykerbuyk.
Verder lezen

Zondag 2 en 9 april, gezinsdag op de Hooibeekhoeve tijdens de paasvakantie

Op een melkveebedrijf is áltijd werk. Help mee en word melkboer(in)
voor één dag! De dag begint met het voederen van de melkkoeien
en een bezoekje aan de kalfjes. Na een heerlijke boerenpicknick is er
nog tijd voor enkele boerenspelen.
Voor het boerderijbezoek is een aparte rondleiding voor kinderen van
3 tot 7 jaar en eentje voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Heb je kinderen
in beide leeftijdscategorieën, dan worden deze best vergezeld door
minstens één volwassene.
Meer info en inschrijven

9 maart Infoavond Persoonsvolgende financiering

Zoveel mogelijk gewoon in de samenleving en zo weinig mogelijk
uitzonderlijk en afzonderlijk, dat is de basis van het plan Perspectief
2020 van CD&V minister van Jo Vandeurzen. De persoonsvolgende
financiering (PVF) maakt een belanrijk deel uit van dit plan. De kern
van PVF is dat elke persoon met een handicap zelf kan beslissen over
zorg en ondersteuning vertrekkende van drie pijlers:
* De zorg en de ondersteuning zijn vraaggestuurd.
* De persoon met een beperking krijgt de vrije keuze over de invulling
van het budget.
* De continuïteit van de bestaande zorg en ondersteuning in het
nieuwe systeem is gegarandeerd.
Samen met bijstandsorganisatie Onafhankelijk Leven vzw en
Zorgboerderij vzw De Rommeshoef organiseert de gemeentelijke
welzijnsraad een infoavond in de raadzaal van het gemeentehuis van
Essen, Heuvelplein 23.
Geïnteresseerden zijn welkom op donderdag 9 maart. De toegang is
gratis.

Essense burgemeester nieuwe voorzitter van politiezone Grens

Elk jaar wisselt het voorzitterschap van de politiezone Grens.
Burgemeester Lukas Jacobs van Kalmthout geeft in 2017de fakkel
door aan Gaston Van Tichelt en wordt daardoor het aanspreekpunt
voor het politiebeleid in de gemeenten Essen, Kalmthout en
Wuustwezel.

“De meest bekende afdelingen zijn de wijkwerking, recherche,
interventiediensten, slachtofferzorg en de verkeerspolitie. Maar
daarachter schuilt natuurlijk een groot apparaat van mensen die de
planning doen, logistiek en administratief personeel en
evenementen opvolgen. De veiligheid in onze politiezone ligt me na
aan het hart”, zegt Gaston Van Tichelt. “Essen en Wuustwezel
liggen aan de grens en dat maakt deze gemeente extra kwetsbaar.
Criminelen zijn zo de grens over. Daarom is het belangrijk dat
België en Nederland goed samenwerken op politioneel vlak. Onze
politiezone is één van de voortrekkers op dat vlak.”
Enkele vragen aan Gaston Van Tichelt als voorzitter van de
Politiezone Grens
Politiezone GRENS heeft vernieuwde website

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

