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Het streekpact 2014-2018: een sterk engagement voor de Antwerpse regio
In het majestueuze Centraal station van Antwerpen
lanceerde RESOC Antwerpen op 15 oktober, in het bijzijn
van lokale besturen en sociale partners uit de regio haar
streekpact. Het streekpact kwam tot stand door een
bundeling van deze krachten en wil een toekomstvisie zijn
op de sociaaleconomische ontwikkeling van het
arrondissement Antwerpen. Arbeidsmarkt, economie en
mobiliteit vormen de speerpunten van het streekpact.
Gedurende deze legislatuur (tem 2018) wil het streekpact
een bijdrage leveren aan de toekomst voor de regio
Antwerpen via concrete acties en doelstellingen.
Voorsprong nemen in tijden van crisis
Werkgevers- en werknemersorganisaties, lokale besturen, het provinciebestuur
van Antwerpen, de VDAB en andere partners binnen arrondissement Antwerpen
werkten een krachtige toekomstvisie uit voor de komende vijf jaar.
Meer dan een miljoen mensen leven, werken, vieren, spelen, ontmoeten,
ondernemen, consumeren, ontspannen in de regio Antwerpen.
Diversiteit en uitdagingen gaan hand in hand. Het streekpact wil zich dan ook
met haar krachtige toekomstvisie op sociaaleconomische ontwikkeling niet
focussen op de stad Antwerpen of de gemeenten afzonderlijk, maar beklemtoont
de grootstedelijke context van het arrondissement.
verder lezen

We for Work
Uit een recent rapport van Eurofound blijkt dat 1 op 4 van de jongeren
die afstuderen niet aan de bak geraakt.
Om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan werd ‘WE FOR WORK’
ontwikkeld; een traject dat startte met een brainstormsessie waar
mensen bijeen gebracht werden in minilabs.
Maak zelf het verschil!

(vimeo.com|Door iDROPSLABS)

Jonge werklozen staken de koppen bij elkaar en bedachten samen met

experts digitale concepten waarmee werkloosheid kan ingeperkt worden.

Op zaterdag 15 november gaan ze hier in vijf Vlaamse steden (Brugge, Gent, Antwerpen, Leuven en Genk) verder mee aan de
slag tijdens de Design Challenge. Om het verschil te kunnen maken, hebben ze jouw input nodig!
Kom mee concepten concretiseren, ideeën visualiseren, logo’s ontwerpen en strategieën ontwikkelen.
De sterkste projecten kunnen nadien dankzij 6 maanden on- en offline coaching uitgroeien tot succesvolle start-ups. De
winnaar van de final pitch in juni 2015 maakt kans op 10 000 EUR.
Schrijf je meteen in.
Bekijk hier het verslag op ATV

Beleidsbrief economie
Met ambitie en realisme bouwt de provinciale dienst economie de agenda op voor de komende
vijf jaar.
Zij kiezen hierin resoluut voor een sterke Europese economische topregio!
Ben je benieuwd naar de uitdagingen in deze beleidsperiode? Lees dan snel de beleidsbrief
economie.
Detailhandel is alvast één van de speerpuntsectoren. De huidige detailhandelsstudie leverde
nieuw cijfermateriaal op.
Lees er meer over op de website en herbekijk online het interview uit Rondje Provincie.

Lekkers met streken op Plattelands TV
De afgelopen weken kon je in Tournée Provinciale op
PlattelandsTV kennismaken met hoeve- en
streekproducten uit de provincie Antwerpen.
Wie het filmpje gemist heeft of het nogmaals wil
bekijken, vindt het terug op de website 'Lekkers met
streken'
Wil je op de hoogte blijven van nieuw erkende
streekproducten schrijf je daar dan in voor de
nieuwsbrief, of ga zelf op zoek naar alle erkende
streekproducten.

Volièrestallen gaan gebukt onder het stof: Proefbedrijf Pluimveehouderij en ILVO
zoeken samen naar oplossingen

Legkippen mogen sinds 2012 niet meer in batterijkooien
gehouden worden. Eén van de alternatieve
huisvestingssystemen is de volièrestal. De dieren hebben
hier meer bewegingsvrijheid, vertonen natuurlijker gedrag,
en leven zo meer op hun eigen ritme. Een stap vooruit in het
dierenwelzijn, maar niet voor het welzijn van de
pluimveehouder. Zo is tot 15 keer meer stof aanwezig in een
volière dan in een verrijkte kooi. De hoge blootstelling aan
stof zorgt bij de pluimveehouder voor irritatie op de
luchtwegen, klaring van de longen en een verhoogde kans
op infecties. Stofmaskers zijn een tijdelijke oplossing, maar
een gepast antwoord dringt zich op.
Zoeken naar een duurzame oplossing
Dat antwoord wordt gezocht binnen het project ‘Layerhouse’. Hierin zoeken het Proefbedrijf Pluimveehouderij en ILVO samen
naar oplossingen voor knelpunten in volières.
verder lezen

Feestelijke opening onderzoeksstal melkvee ILVO
Na jaren van plannen, tekenen en bouwen is de nieuwe
proefmelkveestal van ILVO een feit. Het is een moderne loopstal
geworden die een wereld van mogelijkheden biedt voor onderzoek
naar de verschillende facetten van de melkveehouderij.
De stal biedt plaats aan 160 koeien die individueel en in detail kunnen
opgevolgd worden qua voeding, gedrag, gezondheid en melkproductie
dank zij de aanwezige melkrobots, de automatische weegunits voor de
registratie van voedsel- en wateropname, een passerelle voor
observatieonderzoek en nog veel meer.
Meer info bij VILT

Wetenschapspark Universiteit Antwerpen
POM Antwerpen ontwikkelt in Niel het
Wetenschapspark Universiteit Antwerpen, een
uniek bedrijvenpark, waar innovatieve
ondernemers terecht kunnen voor kantoor- of
laboruimten op maat, maar zich tevens omringd
weten door een actief netwerk van
kennisverstrekkers.
Het park is een unieke groene site, die vlot
bereikbaar is vanuit Antwerpen en Brussel. Ze
ademt innovatie en inspiratie uit en biedt tal van
opportuniteiten aan kennisintensieve
ondernemingen actief in Life & Environmental Sciences.

Momenteel bouwt POM Antwerpen de incubator Darwin. Dit is het hart van het park, met kantoor- en laboruimte voor zowel
starters als KMO’s.

Start saffraanseizoen op enige en unieke saffraanvelden in provincie
Saffraankwekers Linda en Marc Leloup-Van den Bulck zijn fier op
de officiële start van het oogstseizoen van hun unieke
saffraanvelden in Morkhoven bij Herentals.
Het zijn de eerste en enige saffraanvelden in de provincie
Antwerpen!
In 2013 startten deze Kempense ondernemers professioneel met
het telen van pure saffraan, bekend als een kostbaar en exquise
specerij.
Via de
provinciale werking rond hoeve- en streekproducten heeft de
provincie dit innovatieve ondernemerschap van bij de start
ondersteund.
Hun producten zijn ook te koop in de winkel in 'De Nieuwe
Gaanderij' tussen de Huidevettersstraat en de Korte Gasthuisstraat
(Wilde Zee) in Antwerpen.
bekijk hier het RTV -verslag

Marita Verpalen volgt Luc Van Wezel op als nieuw gemeenteraadslid in Essen
In de Essense gemeenteraad neemt Marita Verpalen voor CD&V de
plaats in van Luc Van Wezel. De 53-jarige Luc Van Wezel uit
Essen-Hoek zetelde acht jaar in de gemeenteraad en zet na
grondig wikken en wegen een stapje opzij, omdat het werk op zijn
veebedrijf www.desteenhoeve.be, zijn vrije tijd en de politiek niet
meer te combineren werd. Luc zijn interesses blijven vooral bij een
zelfstandig, bruisend en landelijk Essen.
De eveneens 53-jarige Marita Verpalen woont in Wildert, werkt bij
het gelijknamige familiale autocarbedrijf en reisbureau Verpalen
(“De Vlinder”), en is heel actief in het verenigingsleven.
Twee jaar geleden nam zij voor het eerst deel aan de verkiezingen.
Met haar mooie persoonlijke score droeg zij bij aan de
verkiezingsoverwinning van CD&V in Essen. Enkele van haar interessepunten: preventieve gezondheidszorg en betaalbaar
wonen in de grensgemeente. “De gemeente moet de zelfstandige ondernemers koesteren! En de steun en degelijke
infrastructuur voor verenigingen op vlak van sport, jeugd, cultuur en senioren zijn eveneens erg belangrijk”, aldus Marita.
CD&V Essen dankt Luc voor zijn engagement in de gemeenteraad en wenst Marita veel succes toe.

Heksen zoeken ingrediënten voor hun soep in het Karrenmusuem
Een oude teennagel, een scheetje in een potje of een kluif; de heksen van Essen
vragen alle kinderen om op vrijdag 31 oktober vreemde ingrediënten naar het
Karrenmuseum mee te nemen voor de bereiding van hun heksensoep. Na het vallen
van de schemering leiden gidsen bezoekers gratis door het museum en komen zij
onderweg markante figuren en ook de heksen tegen. Afsluitend mag iedereen de
heksensoep proeven in het sfeervolle cafeetje.
Tijdens de Halloween-avond vertrekt in het Karrenmuseum vanaf 18.00 uur elk half
uur een gids in de Rietendakschuur voor een avondwandeling door het park. Alle
deelnemers mogen een lantaarn of een zaklamp meenemen.

Tijdens de wandeling
dolen er vreemde
verschijningen rond en bij
het Koetshuis brouwen
de heksen van Essen hun eigen heksensoep. Zij vragen de
deelnemers om een teennagel, kindertranen, een kluif, een
klavertje4, een appel, een scheetje in een potje of een stukje
peperkoek mee te nemen.
verder lezen

Fuifcongres in Essen op 29 november
Op 29 november organiseren de gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel in samenwerking met o.a. brandweer, politie,
Jeugdhuis Govio en het JACpunt een gratis fuifcongres voor alle evenementorganisatoren. Zit je in een jeugdvereniging, het
5de of 6de middelbaar en ben je van plan een klasfuif te organiseren, heb je een vzw, ben je actief in een jeugdhuis of een
andere vereniging die een evenement organiseert? Dan ben je van harte welkom in GC de Oude Pastorij vanaf 10.00 t.e.m.
16.00 uur!
In een aantal workshops leer je alles over veiligheid op je evenement, programmeren en betalen, veilig en gezond uitgaan,
branding en marketing en geluidsnormen, maar ook echte leken kunnen de workshops 'fuiven van A tot Z' volgen.
Je dient voor maandag 24 november in te schrijven. Dit doe je via onderstaande links
Meer info bij de jeugddienst van je gemeente:



Jeugddienst Essen | Heuvelplein 23, Essen | 03 670 01 32 I www.essen.be/jeugd
Jeugddienst Kalmthout | Kerkeneind 13, Kalmthout | 03 620 22 65 I www.jeukforyou.be
Jeugddienst Wuustwezel | Gemeentepark 1, Wuustwezel | 03 690 46 27 I
www.wuustwezel.be/jeugd

flyer fuifcongres (pdf)

Koop voordelig gehoorbescherming aan via de gemeente

Tijdens het fuifcongres op 29 november kan iedere inwoner van de gemeente
Essen, Kalmthout of Wuustwezel tegen een voordelig tarief oorstopjes op maat met
vlakke demping kopen.
De kostprijs van de MEP-2G gehoorbescherming bedraagt maximaal 151,25 euro.
Maar hoe meer mensen zich inschrijven voor deze aankoop, hoe lager de prijs zal
liggen.
De inschrijvingen verlopen via de Vrijetijdsbalie van de gemeente Essen:
Vrijetijdsbalie Essen, Heuvelplein 23, 03 670 01 56, vrijetijd@essen.be

Gemeente Essen distantieert zich van nieuw stratenplan
Begin oktober kregen Essenaars een nieuw stratenplan in de bus. Dat plan werd door firma
Horemans opgemaakt en bedeeld en dat zonder medeweten van
het gemeentebestuur. De gemeente is dus ook niet verantwoordelijk
voor de fouten die in het plan staan. In het verleden heeft de
gemeente samengewerkt met firma Horemans voor de opmaak van
het stratenplan editie 2012.
Geen controle
In oktober 2014 handelde de firma echter op eigen houtje. De
gemeente werd niet op de hoogte gebracht dat Horemans opnieuw
handelaars contacteerde om het stratenplan te financieren. Bijgevolg kon de gemeente het plan niet controleren op eventuele
fouten. Zo staan er op de achterzijde bijvoorbeeld nog telefoonnummers van niet meer bestaande bibliotheekfilialen.
Niet correct stratenplan
Het gemeentebestuur wil zich duidelijk distantiëren van deze aanpak en betreurt dat er een niet correct stratenplan is bedeeld.
Het gemeentelijk logo staat niet op het plan, maar de firma gebruikte wel een foto van het gemeentehuis. Deze foto is
eigendom van de gemeente en werd zonder toestemming gebruikt.

