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Provincie Antwerpen zet in op kwaliteit en duurzaamheid bedrijventerreinen
De provincie Antwerpen voorziet in 2016 en 2017 telkens 100.000
euro voor het stimuleren van duurzame acties op bedrijventerreinen.
Bedrijvenverenigingen kunnen tot midden oktober een
subsidieaanvraag indienen bij de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen.
Ludwig Caluwé: “De financiële steun die we bieden, moet voor

bedrijven een aanzet zijn om de geplande samenwerking
daadwerkelijk op te starten en/of verder uit te bouwen. De voorstellen
moeten concreet gericht zijn op meer duurzame bedrijfsprocessen,
sociale duurzaamheid of een meer duurzame inrichting van het
bedrijventerrein.”
Foto: Terbekehof Wilrijk - Copyright: POM Antwerpen
Lees hier het persartikel
Verder lezen

Opening nieuw bedrijfsterrein PERI in Boom
Op vrijdag 16 september stelde PERI, leverancier van
betonbekistingen, stellingen en engineering aan de bouwsector, zijn
gloednieuwe bedrijfsterrein en -gebouw in Boom officieel voor.
Klanten, koepelorganisaties uit de sector, regionale politici, de pers en
heel wat andere geïnteresseerden maakten onder de slogan “Shaping
the Future. The discovery” op een interactieve manier kennis met
PERI’s producten, expertise en splinternieuwe gebouw.
Om 16u huldigden Jeroen Baert en Ludwig Caluwé, samen met het
nationale en internationale PERI-management het nieuwe terrein en
het moderne gebouw officieel in.
Lees hier de toespraak

Lees hier de persartikels
Verder lezen

Ondernemen in de zorg. Starterscafé voor vrouwen
Tijdens dit starterscafé wilden Markant en de Provincie Antwerpen
vrouwen stimuleren om te ondernemen in de zorgsector. De
zorgsector is een bloeiende sector, waarin innovatie en de nood aan
arbeidskrachten toeneemt. Tijdens het starterscafé lichtten enkele
inspirerende vrouwen hun ondernemersverhaal toe.

“Het stimuleren van ondernemerschap komt hier samen met onze
focus op zorg”, legt Ludwig Caluwé uit. “Het economische aspect van
de zorgsector wint aan belang. Rond kinderopvang, woonzorgcentra
en ziekenhuizen heb je een hele waaier aan leveranciers in voeding,
farmacie, bouw, technologie, logistiek. De zorgsector biedt dus veel
kansen voor ondernemers met creatieve oplossingen.”
Lees hier de toespraak
Lees hier het persartikel

Dag van de Landbouw ‘Het begint bij ons’
Op zondag 18 september organiseerden Boerenbond en Landelijke
Gilden voor de 34ste keer de Dag van de Landbouw met als jaarthema
‘Het begint bij ons’. Landbouw is immers de basis van al ons voedsel
maar van nog veel meer.
Met collega's mandatarissen uit parlement, provincie en
gemeentebesturen gingen Ludwig Caluwé en Peter Bellens op bezoek
bij LemBifruit., het familiaal fruitteeltbedrijf van Kris en Ingrid.
Dag van de Landbouw is al 34 jaar een succesformule. Elk jaar trekken
op de derde zondag van september tienduizenden mensen erop uit om
kennis te maken met de actuele Vlaamse land- en tuinbouw. Met het
thema ‘Het begint bij ons’ wijzen de organisatoren, Landelijke Gilden
en Boerenbond, er op dat de basis van ons voedsel op de landbouwbedrijven ligt.
Lees hier de toespraak
Bekijk hier de presentatie

Digitale tool als matchmaker tussen studenten en ondernemers om
jeugdwerkloosheid te bekampen

Bedrijven en scholen uit de provincie Antwerpen die willen
samenwerken, kunnen vanaf 1 september gebruik maken van de
unieke tool onderwijs-ondernemen om elkaar vlot te vinden. De tool –
ontwikkeld door de Kamers van Koophandel Kempen, Mechelen en
Antwerpen-Waasland met de steun van de Provincie Antwerpen –
brengt bedrijven en scholen dichter bij elkaar.
Voor Ludwig Caluwé is de match tussen onderwijs en ondernemen een
absolute prioriteit. "Ik stel vast dat de provincie Antwerpen de

economische motor van Vlaanderen is, maar dat onze
jeugdwerkloosheid boven het Vlaams gemiddelde zit. Daarom moeten
we de krachten bundelen. Met de tool ondersteunen we bedrijven bij
hun zoektocht naar talent en helpen we jongeren in hun zoektocht
naar een boeiende en uitdagende job’, besluit Caluwé. ‘Kennismakingen stimuleren is een taak die we als provincie mee
opnemen. De tool past perfect in onze kerntaak, een absolute meerwaarde’
Verder lezen

Havencentrum zet beleving centraal tijden Open Bedrijvendag
Benieuwd naar de wervelende sfeer in de haven van Antwerpen?
Tijdens Open Bedrijvendag op zondag 2 oktober zet het Havencentrum
zijn deuren open. Het belevingscentrum voor de haven brengt je naar
de onbekende en overweldigende wereld van de haven van Antwerpen
en inspireert je voor de jobs in de haven met toffe opdrachten. Kruip
in de huid van pijpfitter, ladingplanner of lasser. Stap in een go-cart en
breng je cacaobonen op tijd naar de juiste bestemming. Maak zelf
haargel of wek groene stroom op of ga actief aan de slag met
kunststoffen.

Foto: Maak een waterdichte pijpleiding als echte pijpfitter - Copyright:
Jesse Willems voor Havencentrum
Iedereen is welkom en zowel jong als oud beleven vast een leuke dag. Loop gerust eens rond tussen de verschillende
activiteiten in het Havencentrum en probeer ze uit!
Verder lezen

Provincies Antwerpen en Zuid-Holland wisselen ervaringen in tuinbouw, haven en
logistiek uit

Op vrijdag 7 juli ontving Ludwig Caluwé zijn Zuid-Hollandse collegagedeputeerde Adri Bom-Lemstra. Het werkbezoek spitste zich toe
op drie speerpuntsectoren die beide provincies delen: haven, logistiek
en tuinbouw.
Met de twee belangrijke mainports Antwerpen en Rotterdam op hun
grondgebied vertonen de provincies Antwerpen en Zuid-Holland heel
wat gelijkenissen. Tijdens het werkbezoek kon Adri Bom-Lemstra de
lokale context van de uitdagingen van de sectoren inzake milieu,
energie en arbeidsmarkt van naderbij bekijken. “Er valt nog veel van

elkaar te leren, daarom zijn deze ontmoetingen belangrijk om de tijd te nemen om elkaars context goed te leren kennen”,
aldus gedeputeerde Ludwig Caluwé.
Verder lezen

Brochure ‘Rijk verleden, grootse toekomst’ biedt nieuwe ontwikkelingsmethodiek
voor kasteeldomeinen in ‘de groene zes’.
De provincie Antwerpen lanceerde op 26 augustus 2016 in
kasteeldomein Botermelck-La Garenne te Schoten de brochure ‘Rijk
verleden, grootse toekomst’, een praktische leidraad voor de
toekomstige ontwikkeling van kasteeldomeinen in de regio ‘de groene
zes’.

Foto: Luk Lemmens, Kasteeleigenaar Luud Maas en Ludwig Caluwé Copyright: Pieter Wouters voor provincie Antwerpen
‘De groene zes’ staat voor het samenwerkingsverband van de
gemeenten Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten en Zoersel,
de provincie Antwerpen en Ruimte Vlaanderen. Als partners werken zij samen aan een gedeelde visie om de troeven van deze
unieke regio voor mens en natuur te versterken.
“Daarin is de maatschappelijke waarde van de ruim 55 kasteeldomeinen in dit gebied van groot belang. De kasteeldomeinen

leveren immers een bijzondere bijdrage aan het groene en historische karakter van de regio. Een kader voor
ontwikkelingsmogelijkheden van deze domeinen bestond tot op heden niet. Daarom hebben de betrokken gemeenten samen
met de provincie Antwerpen en Ruimte Vlaanderen een nieuwe methodiek uitgewerkt”, vertelt Ludwig Caluwé.
De brochure kan je hier vinden
Lees hier de toespraak
Bekijk hier het ATV-nieuws Lees hier het persartikel
verder lezen

17de Pompoenstoet te Wildert

Al meer dan 15 jaar lang organiseert de KWB van Wildert een
wedstrijd “pompoen kweken”. Deze pompoenenkweek wordt
traditioneel afgesloten met de jaarlijkse pompoenfeesten op de 1ste
zondag van oktober. Tijdens het kweekseizoen proberen de
deelnemende KWB leden elk een zo'n groot mogelijke pompoen te
kweken. Ze moeten hierbij wel een aantal regels volgen, de winnaar
wordt bepaald tijdens de pompoenenweging op de dag van de
afsluitende pompoenfeesten.
Door het natte en koude
voorjaar wordt er dit jaar geen
nieuw record verwacht. "Maar

zelfs al wordt het record niet
verbroken, het feest zal er niet minder om zijn. We hebben dit jaar weer een stoet met
alles erop en eraan”, zegt Jos Meeusen, beter bekend in het dorp als Jos Pompoen. “Er
komen doedelzakspelers, middeleeuwse ridders te paard, ezeltjes, steltenlopers,
vendeliers, drumbands, heksen te paard, praalwagens en kinderwagentjes.” De Wildertse
kinderen nemen ook deel aan het evenement.
Na de stoet wacht de bezoekers op het terrein nog een gevarieerd programma.
http://www.pompoenfeesten.be/
Foto's: Pompoenstoet 2015 - Copyright KWB Wildert

Eerste horde genomen voor restauratie van oude rangeerloods in Essen
De beschermde rangeerloods in Essen is klaar voor een nieuwe
toekomst. Recent werd het beheersplan goedgekeurd door het
Agentschap Onroerend Erfgoed. Dit document geeft het beheer van
het monument weer voor de komende twintig jaar. Het is ook een
eerste stap in de aanvraag naar subsidies voor de restauratie van de
loods.
Vlakbij het centrum van Essen staat een als monument beschermd
rangeerstation dat vroeger gebruikt werd om goederen te controleren
die langs de Nederlandse grens kwamen. Deze loods van meer dan
2000 m2 in Vlaamse neorenaissance is sinds 2010 eigendom van het
Autonoom Gemeentebedrijf Essen. De gemeente wil graag nieuw leven blazen in de hele site. Hierbij wordt ze begeleid door
de organisatie Kempens Landschap.

Foto: Rangeerloods in Essen - Copyright: Kempens Landschap
Verder lezen

Opzij, opzij, opzij de Essen Village Trail komt eraan ...

De Essen Village Trail is het sportieve startschot van de gemeentelijke
opendeurdag op zondag 9 oktober. Een uniek loopevenement dat voor
het eerst in Essen wordt georganiseerd door ESAK en het
gemeentebestuur van Essen.
De Village Trail is niet alleen een sportieve uitdaging maar vooral
'lopend ontdekken'. Het parcours loopt langs straten, paden en pleinen
en passeert verschillende bekende Essense locaties. Soms gaat de
route zelfs door gebouwen wat de loopervaring nog meer uniek
maakt.
Tijdens de Trail zijn er 2 routes: een ronde van ongeveer 12 km
waarin alle gebouwen van het parcours worden opgenomen.
Daarnaast is er een verkorte ronde van ongeveer 6 Km.
verder lezen

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

