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Veeteelt en glastuinbouw zijn belangrijke draaischijven voor Antwerpse economie
Het economisch belang van de landbouwsector wordt vaak
onderschat. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ILVO
bracht op vraag van de provincie Antwerpen het agrocomplex van
toeleverende en verwerkende bedrijven rond de landbouwsector in
kaart. Samen creëren deze bedrijven een omzet die veel hoger is dan
de omzet uit de landbouwsector. In de provincie Antwerpen draait
1/5de van de ondernemingen op landbouwproducten. Zij zijn
voornamelijk gespecialiseerd in veeteelt en groenten voor de
versmarkt.
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Ludwig Caluwé: “De impact van landbouw op onze economie is veel

groter dan vele mensen denken. Zo overstijgt de omzet uit het
agrocomplex de omzet van de landbouwsector. Het verminderen van
de landbouwactiviteiten in onze regio heeft dan ook een rechtstreekse
impact op de rest van onze economie. Mede daarom is de landbouw
één van de speerpuntsectoren waar we als provincie Antwerpen volop
op inzet.”
Lees ook het artikel bij VILT
Verder lezen

Ludwig Caluwé krijgt tijdens Zuiddag steun van Coen

Zes jongeren gingen de uitdaging aan om een dag in de voetsporen te lopen
van een gedeputeerde. Gebeten door politiek ervaren zij zo wat een
provinciaal verkozene op een dag zoal doet: het maken van beleid,
ontvangen van voorname gasten, netwerken en vergaderen, bezoeken van
projecten, enz...
Coen Schuckink Kool van het Koninklijk Lyceum Antwerpen, nam de taken
van Ludwig over. “Het was heel interessant, waardoor ik veel heb bijgeleerd
over de werking van de provincie. Het werfbezoek was een unieke beleving
in een heel imposant en groot gebouw met een zeer bijzondere
architectuur.”
In de voormiddag
maakten de jonge
gedeputeerden samen
zelf een beleidsvoorstel
voor de deputatie. Wat
willen zij dat de provincie
voor jongeren doet?
Vanaf 11 uur ontvingen
zij Philippe Oliveira Da
Castro en Lucas Rodrigo
Jales. Beide zijn geboren
en getogen in Brazilië en
zijn op uitnodiging van de
Zuiddag in ons land. Ook
zij zijn sterk politiek
geëngageerd in hun land.
In de namiddag bracht Coen nog een uitgebreid werkbezoek aan de werf
van het nieuwe provinciehuis.

Lokale ambtenaren op bezoek in de groenteregio van Europa

Eind oktober organiseerde de dienst Landbouw- en plattelandsbeleid
van de provincie Antwerpen de tweede editie van 'Op het erf'. Deze
studiedag over de land- en tuinbouw voor lokale overheden werd
gecombineerd met een bedrijfsbezoek bij Tompuur Vermarke bvba .
Het is voor hen een unieke kans om de sector beter te leren kennen
en zelf te ervaren hoe de moderne land- en tuinbouw nu werkt.
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Tijdens het namiddaggedeelte werd de land- en tuinbouwsector in zijn
juiste perspectief geplaatst. Ludwig Caluwé: “Onze moderne land- en

tuinbouw is onbekend voor veel van onze burgers en beleidsmakers.
Ze komen in contact met enkele, specifieke onderdelen en vormen zich
hiermee een beeld van de sector, zonder het grote geheel te kennen.
Met deze studienamiddag willen we de lokale ambtenaren verder laten
kijken en een volledig beeld neerzetten van de landbouwsector.”
Lees hier de toespraak
Verder lezen

Ludwig Caluwé opent 5de pop-up kantoor ‘Zo werkt het’
Een uurtje intensieve persoonlijke coaching om sterker richting
arbeidsmarkt te trekken. Dat is het doel van het driedaagse pop-up
kantoor 'Zo werkt het'. Al wie werk, ander werk of een opleiding zoekt
kon er terecht voor een uurtje intensieve persoonlijke coaching.
In het voorjaar volgt een nieuwe editie, want ‘Zo werkt het’ is een
groot succes, alle beschikbare plaatsen waren bij aanvang volzet.
Foto: Ludwig Caluwé met stijlcoach Maxime De Winne, talentcoach
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Dat kon ook Ludwig Caluwé vaststellen bij de officiële opening: “We

merken dat bij heel wat werkzoekenden sollicitatievermoeidheid
optreedt. Vaak hebben ze geen diploma of te weinig werkervaring en
doorlopen ze een interimkantoortraject. Dat helpt hen tijdelijk wel
vooruit, maar zorgt te weinig voor werkzekerheid op lange termijn. Er
is een gebrek aan kennis van bestaande organisaties en wat ze voor
werkzoekenden doen. Tel daarbij het gebrek aan
sollicitatievaardigheden plus een reeks afwijzingen en je krijgt een
meer dan flinke knauw in je zelfvertrouwen.”
Lees hier de toespraak
Verder lezen

Niet-agrarisch gebruik van agrarisch gebied provincie Antwerpen dubbel zo hoog
als Vlaams gemiddelde
30% van het agrarisch gebied in de provincie Antwerpen wordt niet
gebruikt door landbouw. Het Vlaamse gemiddelde ligt op 15%. Dit
blijkt uit een studie die de provincie Antwerpen liet uitvoeren door het
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ILVO. Deze ruimte
wordt in de eerste plaats ingenomen door natuur en bos gevolgd door
tuinen en weilanden voor hobbydieren. Een betere inplanting van deze
activiteiten zou de druk op landbouw sterk kunnen verminderen.
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Zoeken naar een win-win
Ludwig Caluwé: “De cijfers uit deze studie tonen aan dat de optelsom

van vele kleine ruimte-innames zoals bijvoorbeeld tuinen, bossen, en
niet- agrarische ondernemingen leiden tot een grote grondinname. Dit
is ruimte die niet langer beschikbaar is voor agrarische activiteiten.
Terwijl het agrarische gebied steeds meer onder druk komt te staan,
gaat het huidige ruimtelijke beleid ervan uit dat het volledige
agrarische gebied in landbouwgebruik is. Deze studie toont duidelijk
aan dat dit niet strookt met de realiteit. Naast het monitoren van het
bestaande landgebruik, moeten we ook inzetten op instrumenten om
het agrarisch gebied voor landbouw in te zetten.”
Lees hier het artikel van VILT
Verder lezen

Grootschalige evacuatie- en rampoefening op Proefbedrijf Pluimveehouderij

Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij van de provincie Antwerpen in
Geel heeft een grootschalige evacuatie- en rampoefening
plaatsgevonden. Deze werd georganiseerd op vraag van het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Bij
uitbraak van een besmettelijke ziekte, zoals vogelgriep, is het
belangrijk dat het FAVV zeer alert kan reageren om verdere
verspreiding te voorkomen. Het is essentieel om de kippen op
besmette bedrijven binnen de 24 uur te ruimen om verdere
verspreiding te voorkomen.
Regelmatig alle procedures overlopen en verder op punt stellen, is dan
ook zeer belangrijk.
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Verder lezen

Talentenwerf bestaat 7 jaar
Exact 7 jaar geleden werd Talentenwerf opgericht. Drie, later vier organisaties
sloegen de handen in elkaar om de problemen op de bouwarbeidsmarkt aan
te pakken: VDAB, stad Antwerpen, Provincie Antwerpen en Constructiv. Sinds
de start in 2010 organiseerden ze bijna 50 opleidingen in nauwe
samenwerking met bouwbedrijven. Ongeveer 340 werkzoekenden verhoogden
zo hun competenties en vonden een vaste job in de bouw.
Talentenwerf wil de opleidingskansen bij grote infrastructuurwerken maximaal
benutten. Sinds dit jaar zetten ze het concept dat de BAM en Talentenwerf
hebben uitgewerkt, samen om in de praktijk. Talentenwerf staat scholen ook
zoveel mogelijk bij om goede contacten met bouwondernemingen te leggen.
Dat doen ze onder meer via opleidingen rond netwerken met bouwbedrijven,
door werfbezoeken te organiseren voor scholen, initiatieven te nemen rond
veiligheid op de werf en dergelijke meer.
Lees meer op de website.

Jaarlijkse studienamiddag voor de leghennensector op het Proefbedrijf
Pluimveehouderij

Het bloedluisproject loopt ondertussen al een jaar. Nathalie Sleeckx
van het Proefbedrijf Pluimveehouderij lichtte de bevindingen van de
combinatiebehandeling roofmijten met het lokaal gebruik van
mijtafdodende producten toe.
Anikó Molnár, doctoraatsstudente van ILVO en Proefbedrijf
Pluimveehouderij, deed de stand van zaken van de huidige
leghennenproef uit de doeken. Hierbij gaf ze de voorlopige resultaten
van haar doctoraatsonderzoek met split feeding toegepast in verrijkte
kooien en in een 2-rij volièrehuisvesting. Naast de voederproef
vergeleek ze ook twee lichtschema’s bij witte leghennen in een 1-rij
volièrehuisvesting.
Thea van Niekerk van Wageningen UR Livestock Research
besprak uitvoerig de problematiek van de pikkerij. Zij gaf ook tips waar
je op moet letten als pluimveehouder en wanneer en hoe je moet
ingrijpen.
Lees hier de toespraak

Tien studenten UAntwerpen beleven unieke uitwisseling met studenten uit
Chongqing

Tien studenten van UAntwerpen beleefden nog voor de officiële start
waarschijnlijk al het persoonlijke hoogtepunt van hun academiejaar.
In het kader van de Summer School ‘Transport and Logistics in a
Changing Economy’ werden ze ondergedompeld in de bruisende
wereld van de Chinese grootstad Chongqing.
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“Vijf jaar geleden sloten de provincie Antwerpen en de stadsprovincie
Chongqing een vriendschapsakkoord. In die tijd zijn er heel wat
samenwerkingen opgezet, zowel op bedrijfsniveau als op vlak van
onderwijs. Dat laatste is voor de provincie Antwerpen ook vanuit
economisch standpunt belangrijk. De studenten van nu zijn immers de
beslissingmakers van morgen”, stelt Ludwig Caluwé, gedeputeerde
voor Economie en Internationale Samenwerking. “Daarnaast is de
aanwezigheid van een sterk uitgebouwde logistieke sector één van de
aspecten die onze beide regio’s verbind. Ook de spoorverbinding
tussen China en Europa biedt tal van mogelijkheden voor bedrijven uit
Antwerpen en Chongqing.”
Lees hier het persartikel
Verder lezen

De gemeente Essen start als eerste in de regio met een aparte G-pagina op haar
website

Enkele maanden geleden vroegen CD&V gemeenteraadsleden Judith
Francken en Jan Suykerbuyk in de Essense gemeenteraad aandacht voor de
vrije tijdsbesteding van mensen met een beperking. Essen is een trekker
inzake G-sportclubs. Tegelijk gebeuren er in Essen en omgeving tal van
andere activiteiten voor mensen met een beperking. Maar het overzicht is
soms zoek.
Daarom stelden Francken en Suykerbuyk in de gemeenteraad voor een soort
platform te creëren en daarover een advies te vragen aan de gemeentelijke
welzijnsraad. Op die welzijnsraad lichtte het duo haar plannen toe. Uit het
overleg kwam naar voor dat het gemeentebestuur in één van de volgende
maandelijkse uitgaven van Essen Info ruimschoots aandacht besteedt aan
vrije tijdsbesteding voor personen met een beperking.
Later komt dan een aparte G-pagina op de site van de gemeente Essen.

Provincie en lokale partners verheugd met 3 sterren voor stiltegebied Kalmthoutse
Heide

De Kalmthoutse Heide krijgt 3 sterren voor haar stiltegebied, het
hoogste aantal sterren dat een stiltegebied kan behalen. Al in 2015
engageerde de provincie Antwerpen zich in een intentieverklaring om
samen met de betrokken actoren van de Kalmthoutse Heide een
stiltegebied te maken. Een stiltegebied houdt onder meer in dat de
geluiden van fauna en flora overheersen op storende
achtergrondgeluiden zoals die van verkeer of bedrijven. Na de
intentieverklaring voerde de provincie Antwerpen bijna een jaar lang
een akoestisch onderzoek met geluidsmetingen uit.
Nu het onderzoek is afgerond en ook de engagementsverklaring op
tafel ligt, zetten de provincie Antwerpen, de gemeenten Kalmthout en
Essen en Grenspark + tijdens het laatste weekend van oktober het
stiltegebied in de kijker. Vanaf zaterdag 29 oktober, op de Dag van de
Stilte, mag de Kalmthoutse Heide zich officieel Stiltegebied noemen.

Kom deze herfst en winter gezellig buiten

Op koude dagen blijven we vaak lekker binnen. Zonde, want deze
herfst en winter er is heel wat te doen!
Sfeer en gezelligheid vind je deze winter niet alleen binnen! Met
‘Gezellig buiten’ nodigt de provincie Antwerpen je graag uit op een
aantal van haar locaties, zoals Arboretum Kalmthout en het Suske en
Wiske-Kindermuseum.
Maak een winterwandeling door de Arboretumtuin langs het door
vuurkorven verlichte pad. Of bezoek het domein tijdens de
Hamamelisfeesten, wanneer de tuin helemaal opleeft door die
betoverende winterbloeiers. En Suske en Wiske? Die toveren de tuin
van hun museum om tot ‘Het Bibberende Bosch’. Dat wordt
g(ri)eze(l)lig buiten!
www.gezelligbuiten.be

CD&V Essen actie 'Veilig Schoolbegin'

Op 1 september trekken opnieuw veel kinderen en jongeren naar school als trage
weggebruiker, autobestuurders moeten weer wennen aan het drukker verkeer
en kinderen verliezen bij het weerzien van hun klasgenootjes wel eens hun omgeving
uit het oog.
Daarom lanceerde CD&V Essen de
actie 'Veilig schoolbegin'. Begin
september deelden zij raamaffiches
uit in alle wijken van Essen. Door ze op te hangen, kunnen zij zo hun
steentje bijdragen aan een veilige start van het schooljaar. De affiches
moeten de weggebruikers immers attent maken op hun weggedrag.
Wie een affiche voor zijn raam hing, maakte bovendien kans op een prijs. In
elke wijk werd een winnaar gekozen die een fietsvlaggetje kreeg.
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Gemeente Essen deelt houders voor chrysanten uit
De gemeente Essen vraagt om in de toekomst en vooral tijdens
Allerheiligen, planten niet langer rond maar op de grafzerk te plaatsen.
Zo kunnen de paden beter onderhouden worden.
Momenteel worden de begraafplaatsen omgevormd tot aangenamere,
groene begraafparken. Zo werden onlangs de gangpaden ingezaaid met
gras. Daarom vraagt de gemeente om de ruimte rondom de grafsteen
vrij te laten en hier geen beplanting of een andere vorm van
bodembedekking aan te brengen. Zo kan er in de toekomst eenvoudig
worden gemaaid.
De chrysanten die jaarlijks met Allerheiligen de begraafplaatsen mooi
opfleuren, verdienen vanaf nu een plaatsje op de grafsteen in plaats van
ingegraven in de ruimte voor de grafsteen. Het gemeentebestuur stelt daarvoor houders ter beschikking, zodat de potten mooi
blijven staan en geen beschadiging aanbrengen aan de grafsteen.
De houders zullen tijdens Allerheiligen klaar worden gezet aan de begraafplaatsen.

