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Provincie Antwerpen stelt Bernarduscentrum gratis ter beschikking tijdens
restauratie stadhuis
Nadat eerder de provincieraad door de bouw van het nieuw
provinciehuis uitweek naar het Bernarduscentrum, gaat nu ook de
Antwerpse gemeenteraad gebruik maken van deze historische zaal. De
stad Antwerpen zal gedurende de renovatiewerken aan het Stadhuis,
gepland in de periode 2017-2020, kosteloos kunnen gebruikmaken van
het Bernarduscentrum. De provincie en de stad Antwerpen stelden
hiervoor een gebruiksovereenkomst op, die door de provincieraad
werd goedgekeurd.

Foto: Gifezaal Bernarduscentrum - Copyright: provincie Antwerpen
Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Patrimonium: “We

leveren op die manier een bijdrage aan het mogelijk maken van de restauratie van één van de prachtigste gebouwen van
Europa. De gemeenteraad komt op deze manier trouwens tijdelijk terecht op een andere historische locatie aan het
bisschoppelijk paleis op een boogscheut van de Groenplaats, waarmee niet alleen de provincie, maar ook de stad een
historische link heeft.”
Lees hier de persartikels

Provincie Antwerpen wint Planningsprijs 2016 van de VRP
Op donderdag 17 november reikte de Vlaamse Vereniging voor Ruimte
en Planning (VRP) de zevende ‘Planningsprijs’ uit. De prijs bekroont
innovatieve en stimulerende initiatieven die bijdragen aan een
duurzame en kwaliteitsvolle ruimtelijke ontwikkeling. Dit jaar mocht de
dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Antwerpen de prijs in
ontvangst nemen voor het project ‘De Groene Zes’, dat eigenaars en
gemeenten met groene kasteeldomeinen begeleidt bij het zoeken naar
een nieuwe invulling.

Foto: Prijsuitreiking Planningsprijs – foto VRP
Diensthoofd Miranda Coppens (tweede van links) naast ruimtelijk
planner Tine Van Passel (derde van links).

Ludwig Caluwé: “De Groene Zes, bestaande uit de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten en Zoersel, is

een bijzondere regio die heel nauw met elkaar verbonden is. Dankzij het gebiedsgericht beleid van de provincie Antwerpen
kunnen we voor die gemeenten een aantal specifieke tools aanreiken om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken.
Naast de brochure op maat van gemeentebesturen en eigenaars van kasteeldomeinen om hen te begeleiden bij de
herontwikkeling van hun domeinen, is er voor ‘de groene zes’ ook een toolkit woonparken voor de groene villawijken. We
maken momenteel ook werk van een toolkit hernieuwbare energie en een toolkit bedrijvigheid om met detailhandel werk te
maken van kernversterking.”
De brochure kan je hier vinden
Lees hier het persartikel
Verder lezen

Ludwig bij KR Kunststof & Rubber voor wereldprimeur 'Robomould'
Twee Vlaamse bedrijven hebben een robottechniek ontwikkeld die de inzet van grote ovens bij rotatiegieten overbodig maakt met positieve gevolgen voor het energieverbruik.
Plastigi uit Herentals (provincie Antwerpen) ontwikkelde samen met AMS Robotics uit Bilzen (Belgisch Limburg) de technologie
‘Robomould' die de grote ovens overbodig maakt. Men liet zich begeleiden door het innovatiecentrum in Antwerpen en kreeg
financiële steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. "De innovatie is een mijlpaal voor de sector want we kunnen
nu sneller en energievriendelijker produceren', weet directeur Filip Claus van Plastigi.
Ludwig Caluwé ging op vrijdag 25 november een kijkje nemen bij de start van de productie bij Plastigi. Een wereldprimeur voor
Herentals! Samen met AMS Robotics zal Plastigi de technologie in de komende jaren wereldwijd op de markt gaan zetten.

Verder lezen bij KR Kunststof & Rubber

Grote interesse voor geothermie bij jongeren
Al 1642 leerlingen bezochten de geothermische proefboringen op de
Ballmatt-site in Mol. Door de grote vraag uit de STEM-richtingen,
overtreft dit ruimschoots de verwachtingen.
De provincieraad keurde daarom een extra subsidie van 16.000 euro
goed, zodat projectcoördinator Voka-Kamer van Koophandel Kempen
extra klasbezoeken kan organiseren en een bijkomende tentoonstelling
opbouwen. “Diepe geothermie zal een belangrijke rol spelen in de

economische ontwikkeling van onze provincie. Dit toekomstige verhaal
zal grotendeels mee geschreven worden door de jongeren die vandaag
een bezoek brengen aan de site. Omwille van de grote interesse zetten
we verder in om dit project alle slaagkansen te bieden. Zo focussen we
als provincie Antwerpen duidelijk op groene energie en innovatieve
technologie”, aldus Ludwig Caluwé.
Foto: Ludwig Caluwé met de 1000ste bezoeker van de Balmatt-site en zijn klasgenootjes op 4 maart 2016

Lees hier het artikel van Het Laatste Nieuws

Verder lezen

Provincie Antwerpen opent klimaatgestuurde stal en mini-labo op de
Hooibeekhoeve
Op 28 oktober openden Ludwig Caluwé en directeur Ilse Van den
Broeck de nieuwe melkveestallen van de Hooibeekhoeve. Deze
stallen in het praktijkcentrum voor melkveehouderij, voedergewassen
en plattelandsontwikkeling bevatten de nieuwste innovaties.
Hooibeekhoeve zal de nieuwe technieken en management in de
praktijk uittesten om te kijken naar hun impact op economisch
rendement, diergezondheid, melkveerantsoen en milieu.

Foto: Departementshoofd Maarten Puls, Directeur Ilse Van den Broeck
en Ludwig Caluwé aan de voederhekken van de nieuwe melkveestal Copyright: provincie Antwerpen
Het afgelopen jaar investeerde de Hooibeekhoeve in de uitbreiding van de melkveestal en de renovatie van de bestaande stal.
Het resultaat zijn twee splinternieuwe én gelijkaardige melkveestallen met elk een eigen melkrobot. Ludwig Caluwé: “Met deze

investering krijgt het praktijkonderzoek op Hooibeekhoeve een extra boost. Zo zullen er frequenter voederproeven
plaatsvinden en zullen de resultaten ook sneller beschikbaar zijn. Hiermee kan ook de melkveehouder met de resultaten op
kortere termijn zelf aan de slag op zijn bedrijf.”
Lees hier de toespraak
Lees hier het persartikel
Verder lezen

Karel de Grote Hogeschool wil meer studenten met migratie-achtergrond laten
doorstromen
Vanuit de arbeidsmarkt is er een sterke vraag naar verhoogde
uitstroom van professionele bachelors. De provincie Antwerpen geeft
100.000 euro steun aan de Karel de Grote Hogeschool om
verschillende initiatieven te ontwikkelen om de doorstroom van
studenten met een migratie-achtergrond te bevorderen. Ludwig
Caluwé is bijzonder tevreden met het ingediende project: “Dit komt

tegemoet aan de sterke vraag vanuit de arbeidsmarkt naar een
verhoogde uitstroom van professionele bachelors.”
Foto: KdG, campus Zuid - Copyright: KdG (Jeroen Aerts)
De arbeidsmarkt is aan een heropleving bezig. En ook al zijn er nog
heel veel werkzoekenden, toch raken bepaalde vacatures moeilijk ingevuld. “De match is vaak onvoldoende aanwezig”, stelt
Ludwig vast. “De bedrijven zijn sterk op zoek naar professionele bachelors.” Gegeven de diversiteit van voornamelijk jongeren

in de grootstedelijke Antwerpse context betekent dit dat de hogescholen voor de uitdaging staan om meer studenten met een
migratie-achtergrond te laten instromen en te laten slagen in het hoger onderwijs.
Lees hier het persartikel
Verder lezen

Steden en gemeenten krijgen extra steun voor gemeentelijke detailhandel
De Antwerpse provincieraad besliste om opnieuw 180.000 euro in
detailhandel te investeren. Hiermee wil ze steden en gemeenten
ondersteunen om een langetermijnstrategie uit te werken voor het
lokale detailhandelbeleid.

“Nu lokale besturen met het nieuwe winkeldecreet meer zelf mogen
beslissen, is de nood aan ondersteuning groter, want ze hebben vaak
te weinig middelen en expertise”, licht gedeputeerde Ludwig Caluwé
toe. “De voorbije jaren hielpen we al 23 gemeenten, maar nu willen
we een versnelling hoger schakelen door extra coaching in de
gemeente, strategisch commerciële plannen en impactanalyses.”
Foto: Copyright: Provincie Antwerpen
Lees hier het persartikel
Verder lezen

Ludwigs medewerkers in de pers

In 'Made in Antwerpen' van 8 november lees je alles over Bart De bruyn,
communicatiemedewerker van Ludwig en oprichter van Onuitwisbaar

In Gazet van Antwerpen van 8 november lees je alles over het circusleven van de familie van Luc
Vuylsteke de Laps, kabinetsadviseur van Ludwig.

Boseigenaars uit Essen planten 1490 inheemse struiken aan in hun bos

Zaterdag 19 november haalden een 16-tal boseigenaars van de
Horendonkse bossen en woonbos De Wildert in Essen hun zelf
samengestelde bosrandpakketten op. Met de spade in de hand
plantten ze nieuwe bosranden aan. In totaal gaat het over 1490
inheemse struiken.
Met ondersteuning van de Bosgroep Antwerpen Noord promoot de
gemeente Essen de aankoop en aanplant van heel wat inheemse
struiksoorten. Uit het uitgebreide aanbod kozen de eigenaars zo’n
1490 stuks hazelaar, haagbeuk, meidoorn, hulst, ... waardoor de
soortenvariatie sterk verhoogt. Bovendien realiseert iedere
boseigenaar met deze aanplant een nieuw biotoop voor vlinders,
bijen en allerhande vogels in de bosrand.
Bosgroep Antwerpen Noord ondersteunt en adviseert boseigenaars bij een duurzaam bosbeheer met aandacht voor natuur en
maatschappelijke relevantie. Verhoogde betrokkenheid en inzet van boseigenaars en hun omgeving draagt bij tot een
verantwoorde en gedragen toekomst.
Het initiatief van de Bosgroep Antwerpen Noord en de gemeente Essen zorgde intussen voor meer dan 5,6 km nieuwe bosrand
gerealiseerd bij 61 eigenaars. Voor de provincie Antwerpen is het van groot belang om dit initiatief te blijven promoten.

'Soep op de Stoep'
CD&V Essen organiseert op zaterdag 3 december voor de zesde keer de
actie 'Soep op de Stoep'.
Warme soep. Lekker, gezond en een warm gebaar dat niet veel moeite kost.
Dat is de basis van Soep op de stoep, een jaarlijkse actie van Welzijnszorg.
In een tentje aan café Onder den Toren, bij Julia, wordt tussen 10 en 14u
verse soep uitgedeeld. In ruil doe je een vrijwillige bijdrage in een grote
spaarpot. De inhoud daarvan gaat naar Welzijnszorg, dat er
armoedeprojecten mee steunt.
Wist je dat vandaag meer dan 1.700.000 Belgen in armoede leven. Dat is 1 op 7! Kom dus gerust even langs om een kop soep
te drinken en een babbeltje te doen.

Smokkelaars en Winterfeest in het Karrenmuseum in Essen

Vijf roemruchte smokkelaars uit Essen nemen deze donkere
wintermaanden opnieuw bezoekers mee tijdens hun smokkeltochten
door het duistere park van het Karrenmuseum. Afgelopen winter
gingen liefst 35 groepen mee op stap en waren de smokkeltochten al
snel volzet. Daarom krijgen belangstellenden opnieuw de kans om
deze legendes te volgen en te luisteren naar hun adembenemende
praktijken en anekdotes.

“Zo lang er grenzen zijn, zo lang werd er al gesmokkeld,” vertelt één
van de smokkelaars die liever anoniem wenst te blijven. “Tijdens de
donkere winteravonden nemen we groepen mee op stap door het park
van het Karrenmuseum. Het gaat dan niet om de koetsen en wagens,
maar om de vaak spannende en straffe anekdotes die we zelf hebben meegemaakt of van collega’s hoorden. Bij het
flakkerende licht van onze olielantaarns vertellen we onderweg over de romantische kant van het smokkelen, maar ook over de
verhalen die een minder fraaie afloop kenden.”
Zondag 18 december 2016
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.
Op een ambachtelijke kerstmarkt met meerdere tientallen
kraamhouders kun je nog terecht voor je laatste kerstinkopen.
Verder kunnen kinderen knutselen en ritjes op of achter de ezeltjes
maken. Wie zich graag wil opwarmen, stapt best even de gezellige
winterbar binnen om daar iets warms te drinken of te eten. Daar
zijn ook steeds live optredens te zien en te horen. Deze authentieke kerstsfeer lokt de jongste jaren niet voor niets steeds
meer bezoekers naar het Winterfeest! Toegang gratis.
Verder lezen

Inhuldiging fietspad Hollandse dreef
Zaterdag 5 november 2016 werd het fietspad aan de Hollandse
dreef feestelijk ingereden.
Burgemeester Gaston Van Tichelt en de wethouder van
Roosendaal Toine Theunis fietsen elkaar tegemoet. Aan de
grenspaal werden de pechtigheden gebundeld, in een
welgemeende handdruk.
Het fietspad is een verbinding voor veel fietsers die een rustige
rijweg wensen, om naar Essen Hoek, Wouwse Plantage of Bergen
op Zoom te fietsen.
Het pas aangelegde fietpad is ruim één kilometer lang en ligt naast de zandweg, wat het fietsen heel wat makkelijker en
veiliger maakt.

