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De “WIJ maken provincie”- tournee op woensdag 29 maart in het Arboretum in
Kalmthout
Binnenkort staan er voor de Vlaamse provincies een
reeks ingrijpende veranderingen op stapel. Het
gaat dan niet alleen om de samenstelling van de
deputatie en de provincieraad, maar ook over een
aantal belangrijke beleidsdomeinen.
De CD&V gedeputeerden en provincieraadsleden
trekken door de provincie om van naaldje tot
draadje uit te leggen wat er precies verandert voor
jou, jouw stad of gemeente, jouw bedrijf of jouw
organisatie. En natuurlijk krijg jij daarbij ook de
kans om hen zelf al je vragen voor te leggen.
Deze editie richt zich specifiek tot inwoners van
Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Brecht, Stabroek,
Kapellen, Brasschaat en Malle.

Primeur in de provincie: Eén visie detailhandel voor Stadsregio Turnhout

De gezamenlijke detailhandelsvisie voor de Stadsregio Turnhout
bestaat uit een versterking van de handelskernen, afbakening
gemeentegrensoverschrijdende winkelarme zones en een gericht
locatiebeleid voor grootschalige handel.
Sinds het recente Vlaamse winkeldecreet hebben lokale besturen op
dit vlak extra bevoegdheden gekregen.

“Het team van de provincie Antwerpen is intussen uitgebreid tot vijf
detailhandelsexperts met veel ervaring in retail, statistiek en
ruimtelijke economie”, zegt Ludwig Caluwé. De doelstelling om tegen
einde 2018 met een derde van onze 70 gemeenten een
coachingtraject aan te gaan, is nu reeds gerealiseerd. “We

ondersteunen er vandaag reeds 26, dus wellicht zullen we tegen het
einde van de legislatuur met de helft van onze gemeenten een
samenwerkingsovereenkomst hebben. Dat is een record in Vlaanderen.
Onze expertise is een keurmerk geworden.”
Lees hier het persartikel
Bekijk hier het RTV verslag
Verder lezen

Pieter Lesage Antwerpse Jonge Ondernemer 2017

Pieter Lesage (Studio Dott – Berchem) haalde de titel van Antwerpse
Jonge Ondernemer van het Jaar binnen.
De andere genomineerden waren Ellen Kegels (LNKnits – Berchem),
Bruno Van Gils (Café Costume – Antwerpen) en Bavo De Cock (ESAS –
Wilrijk).

Foto: Pieter Lesage (midden) en Ludwig Caluwé - Copyright: Lies
Verschraegen
Pieter Lesage, zaakvoerder van Studio Dott, kreeg de trofee van
Antwerpse Jonge Ondernemer van 2017 uit handen van Ludwig
Caluwé. “Met deze ondernemersaward wordt een jonge ondernemer

als een positief rolmodel voor andere bedrijven in de kijker gezet. Op
deze manier hoop ik dat ook andere jonge mensen zich aangetrokken
voelen tot het ondernemerschap. Door het verspreiden van deze
succesvolle verhalen is ondernemen realistischer in beeld gebracht.
Het belang van ondernemen in onze maatschappij valt niet te
onderschatten. Laat ons hopen dat Pieter de Antwerpse eer met verve
verdedigt tijdens de Vlaamse finale,” verduidelijkt Caluwé.
In een kort interview legde Ludwig uit wat de provincie doet om jonge
ondernemers te helpen en waarom de provincie Antwerpen de JCIaward Antwerpse Jonge Ondernemer ondersteunt.
Verder lezen

Ludwig Caluwé feliciteert Antwerpse Trends Gazellen

In de AED Studios in Lint werden de Trends Gazellen 2017 bekend
gemaakt. De Gazellen zijn de snelst groeiende bedrijven van de
provincie Antwerpen. Pauwels Sauzen uit Oelegem is verkozen tot
ambassadeur bij de grote bedrijven.
Bij de middelgrote bedrijven gaat het ambassadeurschap naar Den
Berk Délice uit Merksplas, zij wonnen eveneens de nationale Gazelle
op 22 maart.
Komono uit Zwijndrecht won de Antwerpse Gazelle bij de kleine
bedrijven.

Foto: Ludwig Caluwé feliciteert de Antwerpse Gazellen 2017 Copyright: Koen Fasseur
De trofeeën kwamen uit handen van Ludwig Caluwé: “Wij zijn reeds

jarenlang een trouwe partner van de Trends Gazellen, omdat op deze
manier ondernemerschap positief in de kijker wordt gezet. De goede
resultaten van de bedrijven in onze regio zijn belangrijk voor onze
economische groei, maar ze enthousiasmeren ook andere
ondernemers. Die dynamiek zorgt ervoor dat we als provincie
Antwerpen bij de Europese topregio’s horen. Volgens de EU Regionale
Competitiviteitsindex 2016 staat de provincie Antwerpen te pronken op
de 21e plaats als één van de meest competitieve regio’s van Europa.
Dit is voornamelijk te danken aan een zeer goede score op
infrastructuur en innovatie. De provincie Antwerpen telt het grootste
aantal nieuwe ondernemingen van alle Belgische provincies, namelijk
17 procent. Met tal van initiatieven blijven we inzetten op het
stimuleren van ondernemerschap”, verduidelijkt Caluwé.
Verder lezen

BraxHall geen jaar na eerstesteenlegging open

De nieuwe sporthal BraxHall in De Schorre werd met een knal en veel
confetti officieel in gebruik genomen. De sporthal is gebouwd dankzij
een samenwerking tussen hockeyclub Braxgata, basketclub Phantoms
Boom en judoclub Fudji Yama, met steun van gemeente en provincie.
Alle sprekers staken vanuit hun beleidsdomein de loftrompet af over
de 2.500 vierkante meter grote sporttempel.
De borgstelling bedraagt 5,5 miljoen euro. Ludwig Caluwé zei dat het
niet de eerste keer is dat de provincie voor dergelijke projecten een
borgstelling doet. “We hebben dit ook gedaan met het Sportpaleis,

waardoor onze ruime regio vandaag kan kennismaken met
wereldsterren. Onze hoop is dan ook dat deze sporthal eenzelfde
internationale uitstraling mag krijgen”.
Lees hier de toespraak
Lees hier het persartikel
Verder lezen

Ludwig Caluwé registreert zich als eerste voor het digitale provinciale aanslagbiljet

De provincie Antwerpen verstuurt jaarlijks zo’n 660.000
aanslagbiljetten voor gezinnen.
Vanaf 2018 heeft iedere inwoner de mogelijkheid om zijn aanslagbiljet
digitaal te krijgen. Het enige wat je moet doen, is je registreren voor
31 december 2017 op het online belastingportaal. De provincie
Antwerpen is hiermee de eerste provincie binnen Vlaanderen die de
aanslagbiljetten voor gezinnen digitaal verstuurt.

Foto: Copyright Thinksmart
Bekijk hier het ATV verslag
Lees hier het persartikel
Verder lezen

DigiTool uit Kapellen bekroond als de Antwerpse Vlajo Mini-onderneming 2017

Zes Antwerpse Vlajo Mini-ondernemingen streden voor een plek in de
Vlaamse finale ‘Dé Vlajo Mini-onderneming 2017’. Enthousiasme,
verrassende presentaties en heel veel ondernemerschap vormden de
ingrediënten voor de jaarlijkse wedstrijd, die plaatsvond bij BNP
Paribas Fortis Meir in Antwerpen.

Foto: Copyright Vlajo
Na een lange juryberaadslaging werd DigiTool naar voren geschoven
als de beste Antwerpse Vlajo Mini-onderneming. Ze overtuigden de
jury met een knap totaalconcept en een sterke presentatie. De jonge
ondernemers veroverden de harten van de jury met het digitaliseren
van oude dia’s, negatieven, VHS, dv60 en geluidscassettes naar USBstick, schijf of via een downloadbestand. DigiTool mag op 3 mei
deelnemen aan de Vlaamse finale in Brussel tijdens de VLAJO Awards
op zaterdag 6 mei in Walibi.
Verder lezen

We Are Chemistry jobevent in congrescentrum Lamot in Mechelen

20 bedrijven uit de chemische sector presenteerden zichzelf aan
studenten en werkzoekenden op de 6de editie van het We Are

Chemistry jobevent, een initiatief van POM Antwerpen met de steun
van de provincie Antwerpen en essenscia vlaanderen. Net als tijdens
de vorige edities konden bezoekers gratis deelnemen aan een speciale
formule van speedsessies met de bedrijven en een daarop volgende
joblounge.

Foto: We Are Chemistry editie 2016 - Copyright: POM Antwerpen
"Naast de petrochemie in de haven telt Antwerpen heel wat andere
toonaangevende bedrijven in de sector, verspreid over de hele
provincie. Denk maar aan Procter & Gamble, Chemours of Dupont in
het Mechelse of aan Pfizer en de farmacluster langs de N16. Ook in de
Kempen zijn bedrijven als Soudal, Janssen of Praxair steeds op zoek
naar technische maar ook andere profielen, zoals sales talenten of
laboranten", verklaart Ludwig Caluwé. “Het is goed om vast te stellen
dat die geografische spreiding zich ook duidelijk laat zien tijdens We
Are Chemistry.”Het is net om deze veelzijdigheid aan bedrijven en
gezochte profielen in de verf te zetten, dat We Are Chemistry 6 jaar
geleden werd opgestart.
Verder lezen

VILT: Antwerpse Bedrijfspluimveehouders vieren hun jubileum

De jaarvergadering van de Provinciale Vereniging van
Bedrijfspluimveehouders van de provincie Antwerpen had dit jaar extra
cachet vanwege het 70-jarig bestaan van de vereniging.
Ludwig Caluwé beschreef hoe de sector zich in zeven decennia
ontwikkelde, en hoe het provinciebestuur pluimveehouders altijd heeft
proberen ondersteunen. Eerst met een ‘pluimveeschool’ voor
naschoolse vorming in Stabroek en vanaf de jaren ’90 met een
eigenproefbedrijf in Geel. Het jubileum stond ook in het teken van
kennisoverdracht, in het teken van de toekomst dus.
Verder lezen bij VILT

Nieuwe CD&V'ers in de provincieraad!

Eerste schepen van Brecht Daan De Veuster heeft opnieuw de eed afgelegd als provincieraadslid.
Hij volgt er partijgenoot Tine Muyshondt op, die ontslag nam maar wel politiek actief blijft in Ranst.
Daarmee keert Daan De Veuster terug in de provincieraad, waar hij ook van 2006 tot 2012 deel
van uitmaakte.
In de provincieraad is Daan lid van de raadscommissie financiën en logistiek, en cultuur.
Namens de provincie wordt hij afgevaardigd in de raad van bestuur van Igean Dienstverlening.
Ook wordt hij opnieuw bestuurder bij Toerisme Provincie Antwerpen.

Mechelaar Stefaan Deleus legde tijdens de provincieraad van maart eveneens de eed af.
Hij vervangt Sofie Bradt als lid van de provincieraadscommissie Energie, communicatie en ICT, en als lid van de
provincieraadscommissie Waterbeleid.
Deleus is in Mechelen schepen voor preventie, ICT, administratieve vereenvoudiging en Nekkerhal.

CD&V Essen + Beweging.net Essen, slaan de handen in elkaar bij de Nationale
Applausdag voor de fietser
Beweging.net Essen trakteerde vorig jaar alle fietsers op een warm
applaus, door de samenwerking met CD&V Essen konden zij het applaus
nog luider laten klinken.
Tijdens de ochtendspits stond een enthousiast applausteam op een plek
waar veel fietsers langskomen. Zo kregen de fietsers op 3 verschillende
locaties : Station Essen Centrum, Station Wildert en op het Heuvelplein
een koninklijke behandeling. Met een heuse erehaag, toeters, bellen,
gejuich en luid applaus krijgen ze een vrolijke bedanking, omdat ze voor
de fiets kiezen en zo de wereld een stukje leefbaarder, gezonder en plezanter maken. Bovenop het warmhartig applaus
werden er 200 " Koning Fiets" kaartjes uitgedeeld.
Pro-FIETS-iat aan alle fietsers om voor de fiets te kiezen !

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

