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Havencentrum wil extra jongeren naar haven trekken. Voorstelling toekomstvisie
en nieuwe stijl
Op 1 oktober stelde het Havencentrum Antwerpen haar
toekomstvisie en bijhorende nieuwe stijl voor aan het grote
publiek.
Meer jongeren enthousiasmeren voor een job in de haven.
Dat is één van de duidelijke doelstellingen die het
Havencentrum voor de komende jaren heeft. De haven
zoekt heel wat bijkomende werkkrachten zoals ingenieurs,
lassers en procestechniekers. Daarnaast kunnen er ook
heel wat andere jong-afgestudeerden met een breder
profiel terecht. Daarom zet het Havencentrum nog sterker
in op een aangepast aanbod voor jongeren op maat van
hun achtergrond.
Om die doelstellingen te bereiken, werkte het
Havencentrum de afgelopen maanden intensief aan een
nieuwe missie en strategische toekomstvisie. Zo wordt het
inhoudelijk aanbod herbekeken. Momenteel loopt er een
grootschalig doelgroepenonderzoek onder de klanten van
het Havencentrum.
Met de resultaten kan het aan de slag om extra
vernieuwingen aan te brengen in de communicatie,
excursies en de interactieve tentoonstelling. In de komende
maanden ondergaat het Havencentrum een transformatie
om meer kleur in de gebouwen en de communicatie te
brengen afgestemd op jongeren.
verder lezen
Lees hier het artikel van Gazet van Antwerpen
Lees hier het artikel van De Standaard
Lees hier het artikel uit het Polderke
Lees hier het artikel van Het Laatste Nieuws

Iedereen ontdekt de haven op Open Bedrijvendag op 5 oktober

Op Open Bedrijvendag nemen havengidsen je tijdens
gratis busritten mee langs de bedrijven en beroepen op
het terrein. De eerste bus vertrekt om 10.00 uur, de
laatste om 16.00 uur. Wees er wel snel bij. Het aantal
plaatsen is beperkt. Tickets zijn enkel de dag zelf
verkrijgbaar in het Havencentrum.
In een reddingssloep overleef je een storm op zee als
schipbreukeling tijdens een meeslepend verhaal. Pas op
dat je niet zeeziek wordt! In de tentoonstelling en
maritieme tuin kruip je in de huid van kraanmannen,
pijpfitters, mechaniekers, proces techniekers of heel wat
andere havenberoepen. De allerkleinsten knutselen de
mooiste creaties in elkaar in onze knutselhoek. Een
schminkster tovert hun snoetjes om tot piraten en
kapiteins!
Meer info

WE FOR WORK in Antwerpen
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 start met een brainstormsessie waar mensen bijeen gebracht
worden in minilabs. In deze minilabs wordt nagedacht over digitale tools zoals websites en
apps die een antwoord kunnen bieden op jeugdwerkloosheid. De deelnemers zijn mensen
met uiteenlopende vaardigheden, kennis en achtergrond: jonge werklozen, digitale en
sociale experten, ondernemers, marktleiders en andere creatievelingen. De sterkste ideeën
maken kans op een professionele coaching en een financiële ondersteuning van 10 000 €
om het idee verder uit te werken.
Deze minilabs worden georganiseerd in 13 Vlaamse steden. Op dinsdag 30 september was
het de beurt aan Antwerpen.
Fons Leroy, de topman van de
Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding (VDAB) mocht de Antwerpse editie openen.
Gedeputeerde en voorzitter van Resoc Antwerpen Ludwig Caluwé
sloot de avond af met een toespraak.
WE FOR WORK is een samenwerking tussen iDROPS vzw, VDAB,
Provincie Antwerpen en de 3 RESOC’s.

Slotevenement EFRO-project duurzame glastuinbouwclusters

Op 30 september 2014 organiseerde Provincie Antwerpen het
slotevenement van het EFRO-project ‘Duurzame glastuinbouwclusters’.
In aanwezigheid van een honderdtal geïnteresseerde land- en
tuinbouwers, beleidsmakers en burgers werden de resultaten van het
project bekendgemaakt.
Bij aanvang van het project werd gekeken in hoeverre overheid
gestuurde clustervorming van
glastuinbouw
bedrijven,
haalbaar is op
technisch, juridisch en financieel vlak. Bedoeling was om tot een
draaiboek te komen voor de concrete realisatie van een
clustergebied voor glastuinbouw. Snel werd duidelijk dat het
onderzoek omwille van ruimtelijke en maatschappelijke beperkingen
moest verruimd worden tot andere manieren om de
glastuinbouwsector te ondersteunen in haar ontwikkeling. Dit maakt
dat het EFRO-project voor zowel projectmatige als autonome
ontwikkeling van glastuinbouw waardevolle onderzoeksresultaten heeft opgeleverd.
Lees hier de toespraak

Nieuwe aanpak voor subsidiekorf landbouw
Voor de verdeling van de jaarlijkse subsidiekorf
voor projecten rond duurzame en verbrede
landbouw heeft de provincie Antwerpen gekozen
voor een nieuwe aanpak. Zowel evenementen als
projecten komen in aanmerking voor een subsidie.
De voorwaarde is wel dat de invulling ervan aansluit
bij het provinciale landbouwbeleid en/of hoeve- en
streekproductenbeleid. Het totaal van het te
besteden bedrag van de subsidiekorf blijft 50.000 €.
Van één naar meerdere thema’s
“In het verleden stond steeds één thema centraal.
Hier zijn we nu vanaf gestapt. We kiezen nu voor
brede thema’s die jaarlijks terugkeren. Promotoren
moeten niet langer wachten tot hun thema aan bod komt. Het geeft ons tegelijkertijd de kans om op verschillende fronten te
werken. Zo geven we een ruggensteun aan de hele landbouw.”, aldus Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Landbouw.
verder lezen

Eerste algenkwekerij in Vlaanderen
Het SUNBUILT-project is een EFRO-investeringsproject van VITO in samenwerking met Thomas More Kempen voor de bouw
van een gesloten, continue fotobioreactor voor de kweek van algen. Deze productie-eenheid is gekoppeld aan een oogst- en
verwerkingseenheid waar men componenten met een hoge toegevoegde waarde uit de biomassa haalt.

Algen kweken in grote hoeveelheden is een hele uitdaging. Algen
vragen zeer specifieke groeiomstandigheden die gecreëerd
worden in een fotobioreactor.
Het investeringsproject Sunbuilt werd gerealiseerd door de steun
van de volgende partners: EFRO (480000 €), het Hermesfonds, de
provincie Antwerpen, NV Tormans, Thomas More Kempen en
VITO. Samen investeren zij 1.200.000 €.
De geproduceerde biomassa is de grondstof voor hoogwaardige
producten die hun afzet vinden in de voeding, veevoeding en chemische sector.
Concreet omvat het project 3 doelstellingen :
-innovatieve activiteit ontwikkelen voor de glastuinbouwsector;
-alternatieve duurzame koolstofbron ontwikkelen voor de chemische sector;
-extractie van nutraceuticals voor de voedingssector.
De strategische Projectenorganisatie Kempen (SPK) volgt en stuurt het project.
Lees hier de toespraak

Dag van de Landbouw. 12 land- en tuinbouwbedrijven in de provincie Antwerpen
zetten de deur open voor het grote publiek
Al meer dan 30 jaar organiseren Boerenbond en Landelijke Gilden
de derde zondag van september de Dag van de Landbouw. Meer
dan 50 land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen stellen die dag
hun deuren open voor het grote publiek. Deze succesformule lokt
jaarlijks tienduizenden bezoekers die zo kennis maken met de
moderne land- en tuinbouw.
In de provincie Antwerpen werden 12 bedrijven zorgvuldig
geselecteerd om bezoekers aan de hand van geleide bezoeken een
unieke kijk te geven op hoe een land- of tuinbouwbedrijf vandaag
de dag draait.
Met het thema ‘Ontdek van heel dichtbij hoe het werkt’krijgen
bezoekers de dagelijkse
activiteiten in de deelnemende bedrijven te zien. Zo willen de organisatoren
jong en oud weer wat dichter bij de land- en tuinbouw brengen.
De provinciale dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid en het provinciaal
bestuur Boerenbond organiseerden een rondrit voor burgemeesters en
schepenen van Landbouw. Ze brachten een bezoek aan Tuinderij Joosen in
Brecht en aan akkerbouw en vleesveebedrijf Ter Schriek in Ekeren.
Daarnaast gaf Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Landbouw, toelichting
over het provinciaal landbouwbeleid.

Pop-up office voor werkzoekenden, lancering zowerkthet.be
Woensdag 10 september opende de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen een ‘zowerkthet
pop-up kantoor’ in Zurenborg. Tot 13 september konden jongeren
en werkzoekenden er terecht voor een persoonlijke coaching en
styling in 30 minuten. Geïnteresseerden verlieten het kantoor met
een stijlvol papieren én video-cv.
Het pop-up kantoor kondigde de lancering aan op 30 september
van de website zowerkthet.be
18-plussers vinden er bruikbare antwoorden en persoonlijke
ondersteuning in de zoektocht naar extra kwalificatie, herscholing,
heroriëntering en zelfwaardering.
Via de site kom je indien gewenst in persoonlijk contact met de
zowerkthet.be-adviseur, Kathleen Art.
verder lezen

Provincie start bouw nieuw provinciehuis
De voorbereidingen voor de opbouw van het
nieuwe provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei
zijn gestart. Op deze site komt een 58 meter hoge
nieuwe landmark voor de provincie Antwerpen te
staan, omringd door een publiek toegankelijk park
en met ondergrondse parking. “Het duurzame

gebouw wordt het visitekaartje voor een moderne
en efficiënte administratie.”, aldus Ludwig Caluwé.
Deze compacte passiefbouw voorziet werkruimte
voor in totaal 860 mensen vanaf 2017. De opdracht
voor de algemene bouwwerken werd gegund aan
het consortium Democo-Denys.
In september 2013 startte de afbraak van het oude
provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei. Het
gebouw was hopeloos verouderd en toonde tal van
gebreken. De provincie besloot te investeren in een
compacte en milieuvriendelijke nieuwbouw met een lange en flexibele levensduur en een zeer lage energiekost. De
afbraakwerken zijn intussen afgerond en de voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe provinciehuis zijn gestart.
Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord kondigt een verschuiving van een aantal provinciale taken aan. De uitvoering van
grondgebonden materies zoals bijvoorbeeld milieuvergunningen, waterbeleid, mobiliteit, toerisme, landbouw, economie,… blijft
een onderdeel van het provinciale takenpakket. “Ongeacht welke opdracht de Vlaamse overheid aan de provincies geeft, we

willen onze taken op een efficiënte en klantvriendelijke manier organiseren. Een degelijke, functionele en toegankelijke
werkomgeving voor onze ambtenaren is de noodzakelijke basis om kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen op een
duurzame manier.”, motiveert gedeputeerde Ludwig Caluwé. “Ook op financieel vlak is deze bouw de beste investering. De
diensten die nu verspreid zitten over 4 gebouwen worden in één gebouw gehuisvest. Die gebouwen zullen we vermarkten. Zo

worden bijvoorbeeld het Parkhuis, het Coveliersgebouw, het Lozanagebouw en het gebouw van Toerisme Provincie Antwerpen
na de verhuis naar de nieuwe werkplek geheel of gedeeltelijk verkocht of verhuurd. Daardoor zullen ook de energiekosten
aanzienlijk dalen.”
Vanaf 2017 kunnen 860 ambtenaren inhuizen in het nieuwe open provinciehuis. Het gaat om de provinciale beleidsorganen en
de provinciale medewerkers van de centrale administratie.
Markant gebouw
Het gebouw werd ontworpen door Xaveer De Geyter Architects.
Het nieuwe gebouw zal kleiner en minder hoog zijn dan het vorige.
Kenmerkend aan het ontwerp is de zwenking in het torengebouw.
Het combineert een congresdeel in de ‘voorbouw’ en een
kantoordeel als torengebouw. “De vrijstaande compacte

constructie zal een gelijkvloers en 14 verdiepingen tellen en wordt
net geen 58 meter hoog. Het gebouw zal bijna energie neutraal
zijn en daarmee de grootste passiefbouw in ons land. Ook
daarmee willen we een voortrekkersrol vervullen.” legt Caluwé uit.
De huidige voorziene totale investering voor deze nieuwbouw is
82,3 miljoen euro. De afbraak van het oude provinciehuis kostte
3,2 miljoen euro.
Bekijk hier het ATV-verslag, Bekijk hier het RTV-verslag, Lees hier het NNieuws
Lees hier het artikel uit Gazet van Antwerpen, Lees hier het artikel uit het Nieuwsblad, Lees hier het artikel uit Het Laatste
Nieuws
verder lezen

Lekkers met streken, ook op Plattelands TV
Op 30 augustus werd de website 'Lekkers met streken'
één jaar oud. De afgelopen 12 maanden vonden 12.000
bezoekers de weg naar deze website. Meer dan 100
producenten van hoeve- en streekproducten staan reeds
in de databank en er komen er nog steeds bij. Staat één
van jouw favoriete streekproducten er nog niet op? Geef
Ruben Boonen, provinciaal adviseur hoeve- en
streekproducten (ruben.boonen@provincieantwerpen.be) een seintje en die zal
zeker contact opnemen met de producent!
Meer lekkers vanaf 14 september op PlattelandsTV
In de rubriek Tournée Provincial brengt Plattelands TV een bezoek aan een hoeve- en
streekproducent uit onze provincie.
Zij vertellen vol trots over de troeven die hoeve- en streekproducten hebben. Je maakt ook
kans op een mand met hoeve- en streekproducten. Dus zeker kijken!

15de Pompoenfeesten op Wildert

Dit jaar viert KWB Wildert de 15de editie van de pompoenfeesten op 5 oktober en slaan zij hun
tenten weer op op de feestweide naast de bakkersmolen. De praalwagens en kinderwagentjes
zullen er na de stoet tentoongesteld voor het publiek. Een speciale attractie in de pompoenstoet
zijn ongetwijfeld de meer dan 70 ezeltjes die zullen meelopen. Ook dit jaar worden de
pompoenen weer met een digitale weegschaal gewogen en zal de tussenstand opgevolgd
kunnen worden op een groot videoscherm.
Er wordt ook gezorgd voor tal van randanimatie. Zo zullen er optredens zijn van verschillende
dansgroepen, vendeliers en een drumband. Je kan er
genieten van een
spektakelshow van Ridders
te Paard en een stoelendans
met ezels.
Bij goed weer kan je een unieke duovlucht maken met een
paramotor over het feestterrein. Voor de kinderen zijn er
spel-attracties, schminken, een hindernissen-springkasteel
en een rondrit op echte ezeltjes.
Met de wedstrijd "Pompoen gewicht schatten" kan het
publiek mooie prijzen winnen. En tot slot zal er weer volop
geproefd kunnen worden van het exclusieve Pompoenbier,
Pompoenjenever, Pompoenlikeur en onze lekkere
Pompoenpralines. Kortom deze 15de editie van de
Pompoenfeesten belooft terug een heus volksfeest te
worden.

winnende praalwagen van 2013

