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Provincie Antwerpen bouwt nieuw op de Droogdokkensite
Het Havencentrum bouwt een nieuw belevingscentrum dichter bij de
stad, op de Droogdokkensite tegenover het Havenhuis. Het komt zo te
liggen naast het toekomstig maritiem museum. “Zo kunnen we in de

toekomst met ons provinciaal bezoekers- en belevingscentrum voor de
haven beter inspelen op de behoeften van onze klanten en
doelgroepen”, zegt Ludwig Caluwé.
”Met een locatie op het raakpunt van haven en stad, goed ontsloten
via het water en vlot bereikbaar met het openbaar vervoer kan de
provincie Antwerpen ten volle haar doelstelling om een state-of-the-art
havenbelevingscentrum te ontwikkelen, realiseren. Het Havencentrum
moet een hedendaags doe- en belevingscentrum worden voor al wie
geïnteresseerd is in de boeiende wereld van de haven, haar industrie
en logistiek. Op deze manier versterken we het maatschappelijk
draagvlak van een zeer belangrijke speerpuntcluster met een hoge
toegevoegde waarde en tewerkstelling die afstraalt op de ganse
provincie”, zegt Ludwig Caluwé.
Verder lezen

Nood aan nieuwe competenties en meer diversiteit in Antwerpse haven

De haven van Antwerpen kent al jaren een groot aantal
knelpuntberoepen. Daarnaast heeft ook de digitalisering een grote
invloed op de werkgelegenheid en de gevraagde vaardigheden bij
werknemers.
Daarom bracht Universiteit Antwerpen op vraag van provincie
Antwerpen de uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid in het
komende decennium in kaart. "Zonder de huidige problemen en

uitdagingen uit de weg te gaan, richten we onze blik op de
toekomstige arbeidsmarkt in de Antwerpse haven, die goed is voor
140.000 jobs, waarvan 60.000 rechtstreeks", stelt Ludwig Caluwé bij
de voorstelling van de resultaten van het onderzoek ‘Toekomstige
arbeidsmarkt haven van Antwerpen’.
Lees hier de persartikels
Bekijk hier het ATV-verslag
Verder lezen

Leerlingen leggen samen met Ludwig Caluwé eerste bouwstenen van het nieuw
kantoorgebouw

Om de 3.500 jaarlijkse bezoekers beter te ontvangen, investeert
provincie Antwerpen in een nieuw kantoorgebouw met extra ruimte
voor educatie en vergaderingen op de Hooibeekhoeve in Geel. Een
uitgelezen kans om ook het educatieve aanbod in een nieuw jasje te
steken. De medewerkers van Hooibeekhoeve gaan zich verdiepen in
de leerplannen van het secundair onderwijs en experimenteren met
nieuwe educatievormen. “Vanaf 2019 wordt het secundair onderwijs

onze prioriteit. Momenteel bereiken we - net zoals de meeste
landbouwbedrijven - veel gemakkelijker leerlingen uit het kleuter en
lager onderwijs terwijl er voor landbouw ook veel leerkansen liggen in
het secundair onderwijs, zeker nu met de STEM-richtingen. Het is onze
ambitie om zoveel mogelijk secundaire scholen op een landbouwbedrijf
te krijgen. Daarom werkt Hooibeekhoeve achter de schermen aan een
overkoepelende website met alle bezoekboerderijen uit onze
provincie." aldus gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé.
Lees ook het artikel in VILT
Verder lezen

Fashion Talks

Op 16 november vond in de Waagnatie in Antwerpen Fashion Talks
plaats. Deze tweejaarlijkse conferentie, georganiseerd door Flanders
District of Creativity, brengt telkens honderden modeprofessionals uit
binnen- en buitenland samen om te netwerken en kennis te delen.
Ook dit jaar liet Fashion Talks de Waagnatie vollopen met de
Antwerpse mode-industrie en werden voor het eerst de Belgian
Fashion Awards uitgereikt. Een ideale gelegenheid om gevestigd en
opkomend talent uit de Belgische modesector de erkenning te geven
die het verdient.
"De mode-industrie is een belangrijke sector voor de Provincie
Antwerpen, want 1/3de van het totaal aan toegevoegde waarde in de
creatieve industrie in Vlaanderen wordt in Antwerpen gegenereerd. En
Antwerpen is daarenboven ook goed voor 1/3de van de
werkgelegenheid in de sector." aldus Ludwig Caluwé.
Lees hier de toespraak

Dag van de Ondernemer in teken van 'Ondernemers vind je écht overal!'

Unizo, provincie Antwerpen en stad Turnhout organiseerden in
aanwezigheid van Ludwig Caluwé naar aanleiding van de Dag van de
Ondernemer een inspiratiesessie rond digitale communicatie tussen
lokale besturen en handelaars met tips om leegstand, mobiliteit en
veiligheid voor handelaars aan te pakken. Lees hier de toespraak
Aansluitend bezocht Ludwig Caluwé nog enkele bedrijven. Het
nationale aftrapmoment vond plaats bij de firma Manna in Wijnegem.
Tenslotte ging Ludwig een kijkje nemen bij Labo Lambo (medische
innovatie) en Van Aerde Food Group (export en import Vlees) in
Wijnegem. De laatste 'ondernemersbabbel' had Ludwig bij SKM
Aartselaar.

GrensInfoPunt in Kapellen geopend

Op vrijdag 10 november opende VDAB een GrensInfoPunt (GIP) in zijn
werkwinkel in Kapellen. In dit GIP kunnen werknemers,
werkzoekenden en werkgevers terecht voor informatie over de
verschillende aspecten die werken over de grens met zich mee
meebrengen. Het GIP maakt deel uit van het Interreg-project
Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland (2016-2019). De
provincie Antwerpen is coördinator voor het gebied Provincies NoordBrabant en Antwerpen, en co-financiert.

“Terwijl veel inwoners richting Hasselt, Antwerpen of Brussel de files
intrekken om er te gaan werken, liggen er soms arbeidskansen dichter
in de buurt voor het grijpen. Niet alleen in de eigen regio, maar
denken we maar aan de economisch bloeiende regio’s net over de
grens richting Eindhoven, Tilburg, Breda, Roosendaal of Bergen-opZoom. Je bent er zelfs vaak sneller en het komt de economische
activiteit in de regio’s langs beide zijden van de grens ten goede”, zegt
Ludwig Caluwé.
www.grensregio.eu/projecten/grensinfovoorziening-vlaanderennederland
Lees hier de toespraak
Lees hier de persartikels
Verder lezen

De Klapstoel met Ludwig Caluwé
In De Klapstoel praat Ludwig Caluwé met Tim Op ’t
Eyndt, managing director van iFLUX, over innovatie en
huisvesting.

"Wij ondernemen niet zelf, maar zijn als Provincie
Antwerpen wel een ondernemend bestuur dat ruimte
maakt om te ondernemen en innoveren, oa
op Wetenschapspark Universiteit Antwerpen", aldus
Ludwig Caluwé.
iFLUX is gevestigd in incubator Darwin, een broedplaats
voor kennisintensieve start-ups op het wetenschapspark
Universiteit Antwerpen in Niel.
Bekijk hier

Bedrijven informeren zich over De Kanaalkant
De provincie Antwerpen ontwikkelde met verschillende beleidspartners
een toekomstvisie voor ‘De Kanaalkant’ en organiseerde daarover een
infomarkt. Dit toekomstplan biedt een ruimtelijk kader dat oplossingen
aanreikt rond mobiliteit, economie en leefmilieu op lange termijn.
Bedoeling is om lopende en toekomstige projecten op elkaar af te
stemmen en in te passen in een totaalvisie. "Ik ben er van overtuigd
dat via dit initiatief er weer een stap is gezet in de uitvoering van het
toekomstplan voor de Kanaalkant" meent Ludwig Caluwé.
Verder lezen

VITO wint Eos-publieksprijs voor wetenschapscommunicatie met STEM Geothermie

Het Geoteam van VITO kreeg de Eos-publieksprijs voor
wetenschapscommunicatie voor de musical ontSTEMd en de
belevingsdagen op de Balmatt-site in Mol. Met maar liefst 20 % van de
stemmen waren ze de duidelijke winnaar. Ook de vakjury van de
Koninklijke Vlaamse Academie van België (KVAB), de Jonge Academie,
het FWO en VLIR-UOS was onder de indruk. Die bekroonde de STEM
Geothermieprojecten met een tweede plaats op 15 laureaten.

"Ik wens het Geoteam van Vito van harte proficiat omdat zij het
verhaal van geothermie op een erg creatieve en aantrekkelijke manier
bij jongeren bracht. We hebben met de Provincie Antwerpen dit
project met veel overtuiging gesteund. Meer dan terecht hebben ze de
prijs toegekend gekregen" aldus Ludwig Caluwé. "Bedankt aan
iedereen die voor VITO heeft gestemd!"

Logistiek bediende: wat is dat juist?

Een van de taken die Talentenstroom, het job- en opleidingspunt voor
haven en logistiek, opneemt is duidelijk maken wat die term "logistiek
bediende" juist inhoudt. Te weinig leerlingen, studenten en
werkzoekenden weten immers dat hier heel veel én verschillende
functies achter schuilen.
Talentenstroom maakte een animatiefilm die dit moet verduidelijken.
Eenvoudig als intro, om te weten waar ze over spreken als ze spreken
over een bediende in de logistiek. Goed voor gebruik in de klas, voor
leerlingen die een studiekeuze moeten maken, voor werkzoekenden
die een overzicht willen krijgen over alle mogelijke jobs, in een sector
waar nog veel werk te vinden is.

Soep op de stoep
1 Belg op 7 leeft in ARMOEDE. Wist je dat ? Waarschijnlijk niet. Want
de meesten doen er alles aan om hun problemen zo goed mogelijk te
verbergen.
Armoede is geen keuze, maar een ingewikkend samenspel van
oorzaken en gevolgen. Geen ver-van-ons-bedshow, maar een verhaal
van mensen, vrienden, en kennissen. Vandaag leven meer dan
1.700.000 Belgen in armoede.
Op zaterdag 18 november kon je aan café Onder den Toren in
Essen genieten van een heerlijke kom soep. Naast de soepketel stond
een grote doos waar je een vrije gift kon inwerpen. De opbrengst gaat
elk jaar naar Welzijnsschakels dat lokale armoedeprojecten
ondersteunt.

Zondag 17 december Winterfeest in het Karrenmuseum
De laatste zondag voor kerstmis organiseert het Karrenmuseum
traditioneel zijn Winterfeest. Tijdens deze laatste, donkere dagen
van het jaar dompelen we het park onder in een sfeervolle
kerstsfeer met kleurrijke lichtjes, knisperende vuurkorven en
vrolijke kerstmuziek.
Voor jong en oud is er van alles te beleven met onder meer een
nostalgische zweefmolen als blikvanger, een wel heel vurige act,
twee rondtrekkende live orkestjes, straattheater, volop
dierenvermaak voor de kleintjes, een fotostudio, ezelritjes en
natuurlijk onze kerstmarkt met tientallen standhouders. Toegang
gratis!

Camera's aan de stations van Wildert en Essen

Om fietsdiefstallen tegen te gaan, worden volgend voorjaar camera’s gehangen aan
de fietsenstallingen van het station van Wildert en Essen.
"Vorig jaar werd aangifte gedaan van 26 fietsdiefstallen aan de stations van Essen en
Wildert", zegt burgemeester Gaston Van Tichelt. "In werkelijkheid zijn het er meer

aangezien veel diefstallen niet worden aangegeven."
De installatie van camera’s moet afschrikwekend werken en zo het aantal diefstallen
doen dalen. De gemeente zal in samenwerking met de NMBS drie camera’s aan de
fietsenstallingen van station Essen en twee aan de fietsenstallingen in Wildert. De
kosten worden geraamd op 30.000 euro.

