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Samenwerkingsakkoord met Chinese stadsprovincie Tianjin
Na 10 jaar intensieve relaties hebben Burgemeester en
vicepartijsecretaris van Tianjin, Wang Dongfeng samen met
gedeputeerde bevoegd voor Internationale Samenwerking
Ludwig Caluwé en gouverneur Cathy Berx een
samenwerkingsakkoord ondertekend. Naar aanleiding
daarvan bezocht een delegatie uit Tianjin, ondertussen ook
bekend als de nieuwe thuishaven van Rode Duivel Axel
Witsel, onze provincie.
Ludwig Caluwé: “Met het oog op onze gemeenschappelijke

welvaart en ontwikkeling is het onze voornaamste
betrachting om organisaties en bedrijven met elkaar te
linken zodat ze samenwerken en uitwisselen. Mogelijke
vakgebieden waarin we voor elkaar een meerwaarde
kunnen betekenen, zijn onderwijs, havenopleiding en
logistiek, handel en economie, circulaire economie,
creatieve economie en zorg. Als haven zit Tianjin in de top
van de Chinese havens en de universiteit van Tianjin heeft
bijvoorbeeld een departement voor logistics en supply
chain management. Het biedt tal van opportuniteiten voor
onze bedrijven en instellingen.”
Verder lezen

Gevel van DIVA uit de stellingen

DIVA, het provinciale museum en belevingscentrum voor diamant
en edelsmeedkunst, krijgt verder vorm. Deze week werd de
gerestaureerde gevel na meer dan een jaar opnieuw zichtbaar.
Gedeputeerde voor patrimonium Ludwig Caluwé is onder de indruk
van het geleverde werk: “De uitgenomen ramen werden tijdens

een verbouwing in de jaren ‘80 geplaatst. Na historisch onderzoek
van het schrijnwerk kon de authentieke vormgeving bepaald
worden. Om de volledige gevel te herwaarderen, werd als
restauratieoptie gekozen om het zorgvuldig ontworpen houten
schrijnwerk, door toenmalig stadsarchitect Pieter Dens, te
reconstrueren en te optimaliseren. Zo wordt ook een betere
isolatiewaarde bekomen. Waar nodig werd de natuursteen met
monoliet vakkundig hersteld. Het bovenste gedeelte van de
topgevel, met het ornament, stond onstabiel. Het werd met de
torenkraan gedemonteerd, hersteld en stevig terug op zijn plaats
gezet. Nieuwe poorten op het gelijkvloers worden later nog
geplaatst en zullen de restauratie vervolledigen.”
Verder lezen

Samenwerkingsovereenkomst landbouw- en plattelandsbeleid met KU Leuven
Op 8 juni bekrachtigden KU Leuven en de provincie
Antwerpen hun jarenlange samenwerking in de
domeinen landbouw en plattelandsbeleid. Ze zullen in
de toekomst hun competenties in onderzoek en
kennisverspreiding samen inzetten voor de
ondersteuning van de land- en tuinbouwsector en de
ontwikkeling van het platteland.
Ludwig Caluwé: “Als provincie zetten we in op het

ontwikkelen en stimuleren van duurzame landbouw als
drager van een innoverend agrocomplex. Eén van onze
doelstellingen is het verhogen van kennis en expertise
binnen de landbouwsector. Een doelstelling die we
gemeen hebben met de KU Leuven. Beide hebben
we kennis en expertise op zak waarmee we een
meerwaarde willen creëren voor onze land- en
tuinbouwsector. Door dit vanaf vandaag ook samen te
doen, kunnen we meer betekenen voor de sector én
voor elkaar.”
Lees hier de toespraak
Lees hier de persartikels

Verder lezen

Provincie Antwerpen brengt detailhandel in beeld
De vijf provincies lanceren
via www.detailhandelvlaanderen.be voor het vierde jaar op rij de
vernieuwde gemeentelijke feitenfiches voor detailhandel. Elk van
de 308 Vlaamse steden en gemeenten krijgt een fiche met
interessante data, zoals cijfers over het detailhandelsaanbod,
demografische en tewerkstellingscijfers.
Ludwig Caluwé: “We willen de steden en gemeenten stimuleren

om voor kernversterking in hun winkelgebied te gaan. Te veel
handelspanden buiten de winkelkernen zorgt voor een leegloop
van het centrum en creëert een verloedering van de open
ruimte.Dankzij deze feitenfiches weten steden en gemeenten voor
welke uitdagingen ze staan. En ze staan er niet alleen voor. Ze
kunnen beroep doen op het provinciale coachingstraject
detailhandel, waarbij onze detailhandelscoaches voor gemeenten
een strategisch commercieel plan opmaken. Éen van de belangrijke
stappen hierin is bijvoorbeeld de afbakening van het
kernwinkelgebied, wat reeds in 15 gemeenten in onze provincie tot
een goed einde werd gebracht, al dan niet in het kader van een
coachingstraject.”
Verder lezen

Landbouwers zien meest vruchtbare grond in achtertuinen verdwijnen

Woon jij dicht bij een dorp? Dan is de kans groot dat
jouw tuin zeer geschikt is voor het kweken van groenten
en planten. De bodem is er eeuwenlang gebruikt voor
landbouw en bevat hierdoor de juiste nutriënten,
waterbalans en samenstelling.
Ludwig Caluwé: "Dit eeuwenlange proces zorgt ervoor

dat de gronden nabij de dorpskernen – dus ook in onze
achtertuinen – tot de beste van Vlaanderen én van de
wereld behoren. Door de uitbreiding van de dorpskernen
bevinden steeds meer woongebieden zich op deze
vruchtbare bodems, terwijl de landbouwers verschuiven
naar minder gunstige gronden. Interessant voor de
bewoners die kleinschalig produceren, minder interessant
voor de landbouwers die op grotere schaal in ons voedsel
voorzien".
Verder lezen

'Schrijvers op stal' zomer 2017
7 avonden, 7 boerenerven en 7 unieke duo's. Dat is het recept van
'Schrijvers op stal', een zomers initiatief van vzw RURANT dat mensen
op een originele manier in contact wil brengen met de moderne landen tuinbouw. De deelnemende land- en tuinbouwbedrijven zijn zeer
divers: een klassiek melkveebedrijf, een zorgboerderij, een
tomatenkweker, een hoeveslagerij, een aardbeienkweker, enz. Ook de
auteurs zijn met zorg gekozen. Stuk voor stuk lieten zij zich inspireren
door het platteland.
Elke avond start om 19u30 en eindigt rond 21 uur. Je kan daarna nog
even napraten met een streekbiertje of een rondleiding op de boerderij
volgen. De toegang is telkens gratis.
Vzw RURANT organiseert “schrijvers op stal” samen met Landelijke
Gilden, provinciaal cultuurhuis de Warande en de betrokken
gemeentebesturen. Het initiatief krijgt steun van Europa, Vlaanderen
en de provincie Antwerpen via LEADER MarkAante Kempen+.
Verder lezen bij Peter Bellens

Projecten Havencentrum ondergaan didactische vernieuwing

Dit jaar namen al meer dan vijftienduizend bezoekers deel aan een
van de havenprojecten. Hoog tijd dus om het educatief centrum ook
op didactisch vlak te laten meegaan met de tijd.
De havenrondvaart voor basisschoolkinderen eindigde vroeger altijd
met een quiz. Dit schooljaar werd dat vervangen door doe-koffers
waarin zes speelse activiteiten zitten die te maken hebben met de
haven en waarbij teamwork van belang is. De aanpak zorgt voor
beduidend meer enthousiasme dan de traditionele quiz. Volgend jaar
worden die veertien koffers dan ook een vast onderdeel van de
rondvaarten.
Benieuwd naar wat er nog meer vernieuwd is of wens je meer
informatie over de projecten, neem dan contact op met Petra
Praet van het Havencentrum.
Verder lezen

Studiemiddag voor de vleeskuikensector

In samenwerking met het PraktijkCentrum Pluimvee organiseerde het
Proefbedrijf Pluimveehouderij twee studiemiddagen.
Ine Kempen toonde de productieresultaten van de laatste rondes in
het project “Een goede start van jonge vleeskuikens, de sleutel voor
lager antibioticagebruik, beter dierenwelzijn en een verhoogd
bedrijfsmanagement”. Tijdens dit project werd samengewerkt met de
universiteit van Wageningen. Rond het thema “Uitkomst in de stal”
hebben zij de effecten op dierenwelzijn en diergezondheid bestudeerd.
Philippe Gelaude van Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) voerde
onderzoek uit rond bioveiligheid en antibioticumgebruik, waarbij de
focus ligt op preventie. Ditmaal stond Gumboro centraal. Hoe kan dit
virus voorkomen worden en wat zijn de valkuilen bij preventie?
Lees hier de toespraak

't Park Zomert in Essen
Dit toffe parkfestival bezorgt op 8 en 9 juli een instant zomergevoel aan jong en oud.

Kinderdorp:Zaterdag 8 juli van 13.00 u tot 17.00 u
Op zaterdag 8 juli opent het kinderdorp op het Heuvelplein waar kinderen vanaf 2,5 jaar zich kunnen amuseren! Een apart
kleuterdorpje wordt voorzien voor de allerkleinsten.

Rond 16.00 uur volgt een leuke show in het park van GC de Oude Pastorij.
Laura Tesoro: Zaterdag 8 juli vanaf 18.00 u
Laura komt naar het kinderdorp voor een spetterend optreden!
Sioen brengt Graceland: Zaterdag 8 juli vanaf 21u
Het album Graceland van Paul Simon staat gebeiteld in menig overzicht van krachtige platen.
Picknick: Zondag 9 juli van 11.30 u tot 13.30 u
Breng je eigen picknickdeken, bord en bestek mee en vlei je neer in het gras. In het met zorg samengestelde pakket ontdek je
allerlei lekkers met een biologisch, lokaal of fairtrade label.
Bestel hier je picknick bij vzw Kobie
Werelddorp: Zondag 9 juli van 13u tot 18u
Het werelddorp is het decor voor een exotische familiedag met workshops, optredens en lekkere hapjes.
Dansen op de multiculturele vibes van Los Guantanameros, de Heartwash band, Umucyo... laat je bloed sneller stromen.

Fietsparking aan kleuterschool Mariaberg dankzij 10op10-project van de provincie
Antwerpen
Kleuterschool Mariaberg Centrum in Essen heeft sinds eind april een nieuwe
fietsparking speciaal voor de ouders. Mariaberg startte een vijftal jaar
geleden met het 10op10-project van de provincie Antwerpen dat leerlingen
op weg helpt om veiliger deel te nemen aan het verkeer. In drie fasen wordt
er gewerkt aan vier verkeersthema's. Op het einde van elke fase krijgt de
school een deellabel en een 10op10-subsidie. Mariaberg behaalde
uiteindelijk alle drie de labels die nu hangen te pronken aan de gevel van de
kleuterschool in de Grensstraat! Van de subsidies die de school mocht
ontvangen, kocht zij ook nog verkeersoefenmateriaal aan zoals zebrapaden,
verkeerslichten, stoepranden en loop- en trapfietsen. "Deze parking komt de

veiligheid van de kinderen, ouders en anderen ten goede. We willen de
gemeente en de provincie danken voor de aanleg van de
fietsenparking." aldus de juf van de tweede kleuterklas, Isabel Gommeren.

Zomer van Ambachten in het Karrenmuseum in Essen
Voor wie graag aan de slag wil met creatieve en ambachtelijke
technieken, is er vanaf zondag 2 juli in het Karrenmuseum in Essen
eenuitgebreid aanbod van workshops. Van houtbewerking tot boter
maken en van het schikken van veldbloemen tot het maken van een
leren hoesje voor je eigen smartphone.

"Er is voor ambachten opnieuw heel veel belangstelling,” vertelt
publieksmedewerker van het Karrenmuseum Charlotte De
Koninck.“Door een frisse en moderne benadering hebben ambachten

sinds enkele jaren het wat stoffige imago van zich afgeschud. Dat is in
de eerste plaats vooral belangrijk voor het bewaren en overdragen van
al deze kennis, want het zou jammer zijn mocht dit waardevolle
erfgoed verloren gaan.”
Verder lezen

Essen vraagt haast bij renovatie sociale woning

Om de ongemakken van leegstand tegen te gaan, belast Essen leegstaande
woningen en gebouwen. De gemeenteraad besliste dat leegstaande sociale
huurwoningen voortaan ook belast zullen worden.

“Een goede zaak”, zegt CD&V-fractieleider Jan
Suykerbuyk.

“Sociale huurwoningen staan soms ettelijke
maanden en zelfs jaren leeg. Dat is vooral erg
voor wie die woning nodig heeft. Door nu de
woningmaatschappijen te belasten op leegstand,
neemt de druk op deze woningmaatschappijen
toe om de woningen sneller te renoveren.”

