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Studie maakt detailhandelssituatie per
gemeente bekend
Woensdag 14 januari maakte de provincie Antwerpen in Lier de
resultaten van haar detailhandelsrapport bekend en werd het
provinciale beleid en de provinciale visie rond detailhandel
toegelicht.
De provincie Antwerpen telt het hoogste aanbod van winkels en
winkelvloeroppervlakte, oefent een grote koopattractie uit,
maar kent tegelijk ook een toename van leegstand in de voorbij
5 jaar. Het zijn enkele conclusies uit de brede analyse van de
detailhandel in 308 Vlaamse gemeenten. De resultaten van de
interprovinciale studie worden per provincie voorgesteld in een
roadshow.
Onder grote belangstelling werd het rapport van
de detailhandelssituatie in de provincie Antwerpen voorgesteld
aan alle geïnteresseerde ambtenaren, beleidsmakers,
projectontwikkelaars, belangengroepen van ondernemers en
handelaars.
Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor economie in de provincie
Antwerpen, is niet verbaasd over de grote opkomst. “Naast de

omzet van de detailhandel, vormt ook de tewerkstelling een
belangrijk element voor de provinciale en lokale economie. De
bijna 100.000 arbeidsplaatsen in de detailhandel en horeca
vormen 22,3% van de gehele tertiare tewerkstelling in de
provincie Antwerpen. Wat de totale werkgelegenheid
betreft zijn we in absolute zin de grootste van alle
Vlaamse provincies.” aldus Caluwé.
Lees ook de persartikels
Lees hier de vermelding in JOBAT (op pagina 4)
Bekijk hier RTV-nieuws (vanaf 12min)
verder lezen

Kick-off van de Antwerp Entrepreneur Academy

In Mechelen is bij Voka – Kamer van Koophandel
Mechelen – de "Antwerp Entrepreneur Academy"
voorgesteld in aanwezigheid van gedeputeerde
Ludwig Caluwé. Met dit overkoepelend project
willen de Kamers van Koophandel Mechelen,
Antwerpen-Waasland en Kempen, met de steun
van de provincie Antwerpen, ondernemerschap
bij jongeren ontwikkelen. Het is gegroeid uit
eerdere succesvolle initiatieven, zoals de
Vliegende Startersbrigade en
www.startersinspiratie.be.
“Antwerp Entrepreneur Academy wil jongeren
prikkelen voor ondernemerschap”, zegt Frédéric
Achten, algemeen directeur Voka – Kamer van
Koophandel Mechelen. Door middel van inspiratie,
coaching, peer learning en mentorship wordt de brug gemaakt tussen leerlingen/studenten en ondernemerschap. We moeten
jongeren in een zeer vroeg stadium betrekken en hen inspireren. Ze hebben vaak innovatieve ideeën, die we niet verloren
mogen laten gaan, omdat ze niet voldoende zijn voorbereid op ondernemerschap. We zorgen voor educatieve sessies,
positieve succesverhalen van jonge ondernemers, allerlei uitdagingen om zelf aan de slag te gaan en professioneel advies bij
het uitwerken van een businessplan.”
Het project krijgt de steun van de provincie Antwerpen. Gedeputeerde Ludwig Caluwé: “We willen de toekomst van onze
economie en bedrijven verzekeren. Het is logisch dat we volop inzetten op de jonge en nieuwe generatie ondernemers, die nu
nog op de schoolbanken zit. Het is daar dat de eerste kiemen van ondernemerschap worden ontwikkeld. Via educatie maken
we jongeren warm, maar zorgen we er ook voor dat ze goed voorbereid aan de slag gaan.”
Lees ook het artikel van Gazet van Antwerpen
Lees hier het artikel in Jobat
verder lezen

Boerenbond verzekert voortbestaan van Agridagen in Geel
Tijdens deze 9de editie van Agriflanders werd aan de hand van kijkkasten getoond wat de
Vlaamse Provincies voor de land- en tuinbouwers betekenen, zij werken immers dagelijks
aan een leefbare landbouw en een aantrekkelijk platteland.
Agriflanders, dé Vlaamse landbouwbeurs, is een vaste waarde geworden voor bezoekers en
exposanten. De beurs evolueert verder naar een evenement waarin de veehouderij in al haar
facetten en de mechanisatie op erfniveau de bovenhand nemen.
Tijdens Agriflanders werd bekendgemaakt dat de organisatie van de Agridagen overgenomen
wordt door Boerenbond. De beurs in Geel, die net zoals Agriflanders in Gent mikt op de
veehouderij, was de laatste edities sterk geprofessionaliseerd, maar daardoor financieel te
zwaar om dragen geworden voor de groep vrijwilligers. De organisatie was decennialang in
handen van de Landsbond van Pluimveehouders van de provincie Antwerpen. Met de
financiële steun van Boerenbond gaat de ploeg die Agriflanders en Werktuigendagen
organiseert nu ook de Agridagen voor haar rekening nemen. De Agridagen integreren in
Agriflanders is niet aan de orde omdat Flanders Expo in Gent te moeilijk bereikbaar is voor
de veehouders in het
oosten van het land.
De beurs trekt
bezoekers uit alle
Vlaamse provincies en
zelfs uit Wallonië en
Frankrijk. Het gros van
de bezoekers komt
echter uit Oost- en
West-Vlaanderen. De
typisch Vlaamse
verkeersellende maakt
dat niet elke veehouder
uit Antwerpen en
Limburg er de
verplaatsing naar Gent
voor over heeft. Met de Pluimveebeurs in Geel, wat na de inhoudelijke verruiming naar melkvee en varkenshouderij de
Agridagen werd, was er voor hen de voorbije 50 (!) jaar een waardig alternatief.

verder lezen

RESOC Mechelen lanceert ambities voor Arrondissement Mechelen
Donderdag 15 januari 2015 lanceerde RESOC Mechelen zijn Streekpact 2014-2020. Met dit Streekpact verwoorden de 13
lokale besturen uit de regio, de sociale partners en de provincie Antwerpen hun gezamenlijke ambities voor de toekomst van
het arrondissement Mechelen. Samen willen ze in de regio een duurzame economie uitbouwen waarbij alle aanwezige
talenten maximaal worden ontdekt, ontwikkeld en ingezet.
Groeiende schaarste van natuurlijke grondstoffen, stijgende energieprijzen, alsmaar strengere milieuwetgeving, toenemende
mobiliteitsproblemen, groeiend tekort aan ruimte… zetten de RESOC-partners aan om samen voluit te kiezen voor de
duurzame weg vooruit: een verduurzaming van de regionale economie, met als ambitieus einddoel een klimaatneutrale regio.
De tijdige omschakeling naar een ‘houdbare’ economie biedt heel wat kansen aan bedrijven om hun competitiviteit te
verhogen.
verder lezen bij Resoc Mechelen

Bouw nieuw provinciehuis
gestart
De opbouw van het nieuwe provinciehuis is
gestart. De funderingswerken zijn volop aan de
gang en de eerste boringen voor de aanleg van
een BEO-veld, een duurzame geothermische
techniek, vinden plaats. Deze maand wordt de
funderingsplaat aangebracht. “Het is de basis

van een passiefgebouw waarbij in alle
opzichten over duurzaamheid is nagedacht.”,
aldus Ludwig Caluwé. De 58 meter hoge
compacte constructie zal omringd zijn door een
publiek toegankelijk park en voorzien van een
ondergrondse parking. Vanaf eind 2017 zullen
alle provinciale diensten hier gehuisvest
worden.
Op de site aan de Koningin Elisabethlei worden
de komende weken 257 funderingspalen
geboord die zo’n 8 meter diep onder de grond te zitten.
De palen uit beton worden in de grond gevormd door het
gieten van beton doorheen een stalen huls met boorkop.
De boorkop en het stalen omhulsel worden uit de grond
getrokken terwijl het beton verder wordt gestort.
Wanneer de funderingsplaat bovenop de palen is
aangebracht, kan de ondergrondse parking worden
opgebouwd. Het uiteindelijke gebouw zal een gelijkvloers
en 14 verdiepingen tellen.
Lees ook de persartikels
Verder lezen

Proefstation voor de
groenteteelt zoekt een
projectleider
Het proefstation voor de groenteteelt
zoekt een Projectleider ontwikkeling en
coördinatie van Europese projecten
voor de Antwerpse land- en tuinbouw
(M/V).
De praktijkcentra van de Provincie
Antwerpen wensen de krachten te
bundelen in het kader van Europese
onderzoeksprojecten. Deze
praktijkcentra zijn het Proefcentrum

Hoogstraten (PCH), de Hooibeekhoeve (HH), het Proefbedrijf Pluimveehouderij (PV), het Proefstation voor de Groenteteelt
Sint-Katelijne-Waver (PSKW) en het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV). Doelstelling is om gezamenlijke
innoverende en praktijkgerichte projectvoorstellen uit te werken in het kader van Europese structuurfondsen.
Jouw functie
Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het uitwerken van projectvoorstellen. Je rapporteert aan de stuurgroep die
samengesteld is uit vertegenwoordigers van de praktijkcentra en de Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid van de Provincie
Antwerpen.
Concrete doelstellingen van de coördinator:
-Detecteren van nieuwe opportuniteiten in het kader van oproepen van Europese structuurfondsen. Initiëren en meewerken
aan het indienen van projecten.
-Stimuleren en faciliteren van samenwerking tussen de partners en gericht zoeken naar complementaire derde partners.
-Nationale en internationale profilering van het samenwerkingsverband.
Verder lezen

Nieuwe treinregeling
Sinds 15 december (lees 16 december) is de nieuwe dienstregeling van de NMBS in
voege. De bedoeling is om de dienstregeling betrouwbaarder te maken.
De principes die de NMBS daarbij naar voren schuift zijn: homogene spreiding,
symmetrie in de dienstregeling, dezelfde treintypes op dezelfde verbindingen en

realistische overstaptijden.
Toch blijkt dat de dienstregeling niet altijd
een vooruitgang is. Daarom probeert Jef
Van den Bergh een overzicht van kritiek te
verzamelen.
Die kritiek kan gaan over reistijd, stiptheid,
alternatieven, aanbod per uur, spreiding,
capaciteit en kwaliteit van de treinen,…
Zijn er op je lijn of verbinding problemen die
opduiken? Laat het Jef dan zeker weten:
svl@kamer.cdenv.be

Toverhazelaars staan in bloei
in Arboretum Kalmthout
Van 12 januari tot 22 februari 2015 gaat in
het Arboretum alle aandacht naar de
verzameling toverhazelaars of de
Hamamelis.
De winterperiode is voor Arboretum
Kalmthout altijd een bijzondere tijd. De
meeste andere tuinen vertoeven nog in
winterslaap, maar de arboretumtuin leeft
helemaal op met de winterbloeiers.
De toverhazelaars bloeien ongeacht koude
of sneeuw met gele, oranje en rode
bloemen en verspreiden een krachtig zoet
parfum. Arboretum Kalmthout gaat prat op
de grootste verzameling toverhazelaars van
heel Europa.
Bezoekers kunnen nog tot 22 februari een wandelroute langs alle winterbloeiers volgen.

NOAH dagopvang verlicht de zware taak van mantelzorgers
Vanaf januari 2015 is er in Essen een plek
waar je als thuiswonende zorgbehoevende
een dag naar toe kunt gaan om te
ontspannen of te rusten. Familiehulp heeft
speciaal daarvoor een van de serviceflats
van residentie Mastbos ingericht. Het is
ideaal om de eenzaamheid en lege
momenten te doorbreken.
Persoonsverzorging en ontspannen
Familiehulp gaf aan haar
dagverzorgingshuizen de naam NOAH.
NOAH staat voor Nabijheid, Opvang,
Aandacht en Huiselijkheid. In deze vorm van
dagopvang kan je als zorgbehoevende in
kleine groepjes genieten van een zinvolle
dagbesteding en van elkaars gezelschap. Je kan er terecht voor persoonsverzorging (douche of bad, nagelverzorging,
handmassage) of een ruim assortiment aan activiteiten (gezelschapsspel, film, een cake bakken).
verder lezen

Ontdek de nieuwe duurzaamheidspremies
De gemeente Essen heeft de
duurzaamheidspremie voor het
jaar 2015 aangepast. Er kwamen
enkele nieuwe subsidies bij die de
moeite waard zijn. De premie
bundelt alle gemeentelijke
subsidies voor energiebesparende
maatregelen, duurzaam bouwen,
hernieuwbare energie en
duurzaam leven.
Je kan heel wat initiatieven
nemen om je gemeente
duurzamer te maken. Het
gemeentebestuur moedigt dat
graag aan. Je levert zo een
positieve bijdrage aan het milieu
en op lange termijn geven ze je
ook een financieel voordeel.
Surf naar het subsidieloket van de gemeente
Vanaf 1 januari 2015 verandert er een en ander in de duurzaamheidspremie. Er zijn enkele nieuwe initiatieven,
subsidiepercentages en maxima worden aangepast en bepaalde voorwaarden werden verstrengd.
Een volledig overzicht van de duurzaamheidspremie vind je terug op het subsidieloket op de website.
Verder lezen

