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Ludwig huldigt excellente Antwerpse ondernemers
Voor de tiende keer op rij zette Voka – Kamer van Koophandel
Antwerpen-Waasland uitzonderlijke groeibedrijven van het
arrondissement Antwerpen in de kijker. Naar jaarlijkse traditie
werden vier awards aan excellente bedrijven uitgereikt.
Proficiat aan Lemon Companies als Meest Beloftevolle
Starter, Steve Van Avermaet van DTM als PLATO AntwerpenWaasland ambassadeur en HistoGeneX als Excellente
Onderneming 2017.
Tot slot kreeg Stevens & Co Houtimport de Lifetime Achievement Award. Samen maken we werk van een
ondernemende Provincie Antwerpen.

Helft gemeenten doet beroep op 'detailhandelscoach'
De detailhandelssector is de grootste werkgever in de provincie
Antwerpen, maar het aantal handelszaken blijft dalen. Ondertussen
doet al de helft van de gemeenten in de provincie Antwerpen een
beroep op een provinciale detailhandelscoach om hun detailhandel te
versterken.
Ludwig Caluwé: “Wij streven als provincie naar een slim en

vernieuwend detailhandelsbeleid en met inzet op versterking van de
handelskernen, een toegankelijk buurtaanbod en het tegengaan van
versnippering en verlinting. Het is de rol van de coach om te
onderzoeken op welke manier een selectief locatiebeleid ontwikkeld
kan worden op maat van de gemeente. Dat beleid moet gunstige voorwaarden scheppen voor nieuwe, lokale initiatieven en de
bestaande zaken optimale kansen bieden.”
Verder lezen

InZicht: nieuw economisch tijdschrift voor ondernemers
De provincie Antwerpen is een sterke economische regio in Europa. Om
deze toppositie te behouden, moeten bedrijven blijvend innoveren en
samenwerken. Om ondernemers hierbij te inspireren, lanceert het
Antwerpse provinciebestuur een nieuw semestrieel tijdschrift.
InZicht is een fris magazine waarin naast innoverende voorbeelden uit de
regio, zaakvoerders meteen praktische informatie krijgen om zelf aan de
slag te gaan. Het eerste nummer gaat over de uitdaging die bedrijven
ervaren om energie op een duurzame en betaalbare manier aan te kopen of
te winnen.
Bekijk online het eerste nummer van InZicht.
Interesse om dit tijdschrift te ontvangen? Abonneer je hier via het inschrijvingsformulier en ontvang InZicht twee keer per jaar
gratis in je brievenbus.
Verder lezen

De Klapstoel met Ludwig Caluwé
Eens rechtstreeks van mens tot mens een ‘klapke’ doen met
een politicus. Over iets wat jij belangrijk vindt.
De gedeputeerden van de provincie Antwerpen gaan de
uitdaging aan.
In De Klapstoel wisselen ze elk om de beurt van gedachten
met een inwoner.
Gedeputeerde Ludwig Caluwé praat met jeugdhuiswerker
Anouar El Makrini over de bouw van het nieuwe provinciehuis.

Water-link leert provincie over hergebruik afvalwater

De omgeving van het Albertkanaal omvat het tweede grootste bedrijventerrein van de
provincie Antwerpen. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) wil samen met
verschillende partners van de Kanaalkant één van de meest duurzame
bedrijventerreinen maken.
Op 20 oktober bracht de provincie Antwerpen een bedrijfsbezoek aan water-link in
Rumst.
Water-link startte een tijd geleden met een innovatief behandelingsproces dat
regenwater en grijs afvalwater omzet in puur water. "De provincie en de POM

Antwerpen willen deze technieken ook introduceren in het bedrijventerrein van de
Kanaalkant en zo bijdragen tot een positief investeringsklimaat." aldus Ludwig Caluwé.

Ludwig bij de prijsuitreiking ‘G-supporterstrofee’ in Boom
De provincie Antwerpen, Parantee-Psylos en G-sport Vlaanderen slaan
tijdens het seizoen 2017-2018 samen met 8 internationale
wielerorganisatoren de handen in elkaar zodat G-cyclocrossers met een
handicap op het parcours van de profs hun eigen sportieve uitdaging
kunnen aangaan.
Het criterium kreeg als naam de ‘G-supporterstrofee’ mee verwijzend naar
de nieuwe Vlaamse campagne ‘Supporters voor G-sporters’ van G-sport
Vlaanderen.
Ludwig wenste alle 43 Gcyclocrossers die
deelnamen aan de 'Telenet Superprestige De Schorre' in Boom van harte
proficiat.
Voorafgaand aan alle wedstrijden van het criterium organiseert het
Autonoom Provinciebedrijf Sport (APB Sport) initiaties cyclocross in scholen
van het buitengewoon onderwijs. Dit om jongeren aan het sporten en
bewegen te krijgen maar vooral ook om hen te laten proeven van
cyclocross.

Open Bedrijvendag

Ook Ludwig Caluwé bezocht enkele bedrijven tijdens Open
Bedrijvendag. Na de start bij Reynaers Aluminium Belgium naar
Wolvenberg 'Passion For Cycling', via het 50-jarige Loxam
Belgium verhuurbedrijf naar Hupple Hondenkoekjes in Brecht.

Foto: Ludwig, Luc Aerts en Daan De Veuster bij Hupple
Open Bedrijvendag, is een jaarlijks terugkerend evenement in
België, waarbij tal van kleine en grote bedrijven het publiek een
kijkje achter de schermen gunnen. Dit jaar namen meer dan
550.000 belangstellenden deel aan de 27ste editie van Voka Open
Bedrijvendag.
Lees ook het persartikel
Verder lezen

‘Zo werkt het’ gaat succesvol on tour
Na drie edities van ‘Zo werkt het’ on tour blikt provincie Antwerpen
tevreden terug op dit geslaagde initiatief. “De ruime interesse van

zowel sollicitanten als gemeenten toont duidelijk dat er nood is aan
een degelijke coaching en begeleiding van mensen richting
arbeidsmarkt”, stelt gedeputeerde Ludwig Caluwé. Het initiatief
wordt in ieder geval vervolgd.

Foto: Coach Nina Timmers en een deelnemer
Na vijf succesvolle edities van het pop-up kantoor in de Antwerpse
wijk Zurenborg begon het ‘Zo werkt het’ team begin dit jaar aan
een tournee doorheen de provincie. Ludwig Caluwé: “Door cv's te

optimaliseren en stijl- en attitude advies te geven, krikt het team van ‘Zo werkt het’ het zelfvertrouwen van sollicitanten op. Als
provincie willen we deze gratis service aan zoveel mogelijk mensen bieden. Een rondtrekkend team past perfect in dat plan.”
Verder lezen

Forum Energie 2017

Voka - Kamer van Koophandel Kempen keek samen met een flink
aantal ondernemers tijdens het Forum Energie naar de energiemarkt die in volle verandering is. Het was een boeiende dag
met een stroom aan nieuwe ideeën.
"De veranderende energiemarkt houdt ondernemers bezig. De omschakeling naar duurzame en hernieuwbare energie, de

aanleg van (groene) warmtenetten, de nieuwe technologieën voor het opslaan van energie, het zijn allemaal evoluties die voor
uitdagingen voor bedrijven zorgen. Maar die aan de andere kant zeker ook economische opportuniteiten bieden" besluit
Ludwig Caluwé.
Lees hier de toespraak

Inspiratiecafé ‘Belichte teelten’
Het aantal belichtende glastuinbouwbedrijven in Vlaanderen en
zeker in de provincie Antwerpen is de laatste jaren sterk
toegenomen. Een positieve evolutie in de ontwikkeling van deze
sector! Maar deze activiteit genereert ook lichtuitstoot. Vooral in de
landelijke gebieden valt die op en wordt ze voor de omgeving en
de omwonenden vaak als ongewenst aanzien.
Tijdens het inspiratiecafé ‘Belichte teelten’ brachten experten hun
visie en kennis over deze materie en organiseerden zij enkele
interactieve workshops. Zo wordt samen met de glastuinbouwers gewerkt aan een positief imago van de sector, door
maatregelen te nemen die de lichtuitstoot beperken maar ook door in te zetten op een positieve communicatie
richting omwonenden en hun omgeving.
Lees hier de toespraak

Lancering van ‘Het ABC van de Grensarbeid’
De Interregionale Vakbondsraad Schelde-Kempen is een
samenwerkingsverband van de Belgische en Nederlandse
vakbonden (ABVV, ACV, ACLVB, FNV, CNV, de Unie) langs de
Belgisch-Nederlandse grens. Zij verdedigen de belangen van
grensoverschrijdende werknemers en werkt samen en mee aan het
oplossen van problemen, die het gevolg zijn van deze
grensoverschrijdende mobiliteit.
N.a.v. hun 25 jarig jubileum organiseerde IVR Schelde-Kempen op
7 oktober een jubileumevent, met de lancering van ‘Het ABC van de Grensarbeid’, een overzichtelijke publicatie over de
rechten van al wie over de grens gaat werken, hetzij vanuit België naar Nederland, hetzij vanuit Nederland naar België.
Lees hier de toespraak

Eerste co-generatiecentrale (warmte én elektriciteit) in Benelux

Twee jaar na de start van de proefboring naar 3 000 m diepte op de
Balmatt-site in Mol werd gestart met de bouw van een geothermiecentrale. Met een derde proefboring boring willen de VITO-experten
aardlagen onderzoeken op hun geothermisch potentieel. Ook op het
vlak van innovatief boren, om geothermie mogelijk te maken in
geologisch minder geschikte gebieden, start VITO met een project.
Ook Ludwig Caluwé was aanwezig bij de eerste steenlegging van de
geothermiecentrale van VITO in Mol. "Deze onuitputtelijke bron, diep
in de aarde, kan nieuwe woonwijken, de glastuinbouw en bedrijven
van elektriciteit en warmte voorzien. Als Provincie Antwerpen steunen
we dit verhaal al vele jaren. Op naar een duurzame toekomst!" aldus
Ludwig.
Verder lezen

Rondje WIJ MAKEN PROVINCIE op tournee in Mechelen
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. Vanaf januari 2018 zal de provincie
Antwerpen een aantal activiteiten niet langer of op een
andere manier uitvoeren.
De CD&V-mandatarissen (gedeputeerden en
provincieraadsleden) komen deze keer naar Mechelen om
van naaldje tot draadje uit te leggen wat er precies
verandert.
De “WIJ maken provincie” gaat door op woensdag 8 november in Brasserie De Met, Grote Markt 29 in Mechelen. Deze editie
richt zich specifiek tot inwoners van Mechelen, Willebroek, Puurs, Bornem en Sint-Amands. Deelnemen is uiteraard volledig
GRATIS. We kijken uit naar je komst. Breng gerust vrienden, familie, kennissen, sympathisanten, … mee.
Hoe meer WIJ, hoe beter! Welkom vanaf 19.30u.

Mobiliteitsbeurs CD&V zuidrand heeft aandacht voor fietsostrades #koningfiets

Op zaterdag 14 oktober heeft CD&V een beurs over de mobiliteit in
de zuidrand georganiseerd. De bedoeling was om na te gaan waar
er op dit ogenblik knelpunten zijn m.b.t. de mobiliteit te voet, met
de fiets, met het openbaar vervoer en met de wagen.
Aan verschillende tafels konden de bezoekers in overleg gaan met
CD&V-ers uit Kontich, Waarloos, Edegem, Mortsel en Hove.
Daarnaast zijn er spreekbeurten geweest van Dirk de Kort, Vlaams
parlementslid, over de basismobiliteit in de zuidrand, en van
Ludwig Caluwé, gedeputeerde van de provincie Antwerpen, over
de fietsostrades.

Verder konden de bezoekers hun fiets laten nakijken aan de "pomp en
smeer'em stand" en konden zij kennismaken met verschillende elektrische
fietsen die door een lokale fietsenhandelaar ter beschikking werden gesteld.
Mede dank zij het stralende weer en het enthousiasme van de bezoekers en de
organisatoren kunnen we terugblikken op een geslaagde actie!

Dagcentrum 'De Vlotter' in Essen
Sinds april kunnen mensen met een mentale beperking naar het
dagcentrum De Vlotter. De cliënten van De Vlotter vullen er hun dagen
met allerlei nuttige taken. Elke maandag gaan ze naar de markt in
Roosendaal om er groenten te kopen voor hun zelfgemaakte soep.
Anderen steken ook buitenshuis de handen uit de mouwen, zij
houden het speelplein van Mariaberg proper en onkruidvrij. Enkele
werken bij de sociale kruidenier ’t Kabaske en de bibliotheken van
Kalmthout en Essen.
De mensen van De Vlotter werken ook voor bedrijven, organisaties of
particulieren. Ook het gemeentebestuur doet wel eens beroep op hen,
zo bedelen ze soms buurtinformatiebrieven en flyers of doen inpakwerk.
Verder lezen op de site van de gemeente Essen

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

