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Laatste nieuwsbrief
Neen, dit is niet het definitieve einde van onze elektronische nieuwsbrieven. Het is wel de laatste
nieuwsbrief in deze vorm. Vanaf april steken we onze nieuwsbrief in een nieuw kleedje. Dat komt omdat we
vanaf 30 maart 2018 een volledig nieuwe website in gebruik nemen. Vanaf dan schakelen we over op
MailChimp. We wensen jullie nog veel leesplezier!

Project in de kijker: Hof ten Hemelrijk wordt
gerenoveerd
Vrijdag 23 maart is de officiële start gegeven van de vernieuwingswerken aan de conciërgewoning voor de
kantoren van de dienst Vrije Tijd in Hof ten Hemelrijk in Opwijk.
Het masterplan voorziet in de vernieuwing en uitbreiding van het GC Hof ten Hemelrijk. Alle beschikbare
ruimten worden omgevormd tot volwaardige vergaderzalen met eigen sanitair en afzonderlijke toegangen.
Ook de schuur wordt voorzien van eigen sanitair. Haviland zal, onder leiding van Franki Bolssens, de
werken coördineren en faseren.

Doordat een schadelijk insect, meer bepaald de diefkever, meer schade had aangericht dan eerst werd
vermoed, werden de geplande werken uitgebreid. Het hele gebouw werd tot op het skelet gestript. Een bestek
werd opgemaakt voor een volledige renovatie van het woonhuis en de benedenverdieping plus de vervanging
van de aftandse tent door een grotere bergruimte. De werken worden afgerond voor de bouwvakantie. De
kosten worden geraamd op 500.000 euro.

Versterking Haviland-team

Nieuwe website

Laatste kans haalbaarheidsstudie kerken
Gemeenten en kerkbesturen met een afgewerkt kerkenbeleidsplan krijgen nog een laatste kans om in deze
legislatuur een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren tegen een verlaagd tarief. De uiterste datum om
een aanvraag in te dienen is 25 april 2018. Het indienen van een aanvraag geeft aanleiding tot een
vrijblijvend gesprek.
Je kunt de nodige aanvraagformulieren en infodocumenten opvragen via:
projectbureau@herbestemmingkerken.be.

Kunstgrasvoetbalvelden op schema
Met uitzondering van het kunstgrasveld van Gooik (gepland op 4 april) zijn de jurygesprekken voor
Galmaarden, Overijse en Herne afgerond. Eerdaags zullen de colleges de werken gunnen. Na de verplichte
standstill zullen de bestellingen geplaatst worden in mei.

Collega bestuur – kom eens kijken
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Als preventiedienst krijgen we allerhande vragen. Zo heeft het gemeentebestuur van Steenokkerzeel plannen
om zijn werkliedenloods gedeeltelijk herin te richten.
Aan de preventiedienst werd advies gevraagd. Wij brachten de preventiedienst van het ene bestuur in contact
met andere besturen. Dit heeft ertoe geleid dat de stelplaatsverantwoordelijken en begeleidend ambtenaar

van het dossier een bezoek konden brengen aan twee andere werkplekken, namelijk Kraainem en Gooik. Het
resultaat was een heel aangename, leerrijke voormiddag.

Steenokkerzeel heeft nieuwe ideeën opgedaan voor de herinrichting. Alle betrokkenen hebben ook iets
opgestoken over elkaars werkwijze, over het machinepark en ook over wat er eventueel beter of anders kan.
Zo’n laagdrempelige ontmoetingen tonen alweer aan wat de meerwaarde kan zijn van een
gemeenschappelijke preventiedienst. Ook interesse gekregen? Spreek er gerust jouw preventieadviseur over
aan.

Nieuwe opdrachten




Projectcoördinator Peggy Schoonheydt zal vanaf april de stad Vilvoorde 2 dagen per week
ondersteunen op de dienst ‘Gebouwen en logistiek’.
Voor de gemeente Gooik zal Haviland de nieuwbouw van een school en scoutslokalen begeleiden op
de site Kervijn.
De dienst Infrastructuur zal de werken aan het dorpsplein van Gooik in goede banen leiden.
Blikvanger van het vernieuwde plein wordt een grote zeilconstructie.

Versterking Haviland-team
Deze maand hebben we drie aanwinsten in dienst genomen:
• Laura Van Camp: zij versterkt het team milieu als milieudeskundige;
• Céline Adan is de nieuwe vaste medewerker op de personeelsdienst;
• Lene Hardy is onze nieuwe informatieveiligheidconsulent.

Nieuwe website
Morgen, vrijdag 30 maart, wordt onze nieuwe website gelanceerd. Door de snelle digitale revolutie was onze
huidige site dringend aan vernieuwing toe. Daarom werd vorig jaar beslist om de website te vernieuwen.
Wij schreven ons in op het Vlaamse raamcontract dat door Kanooh werd gewonnen. Het resultaat is een heel
gebruiksvriendelijke, sobere maar toch aantrekkelijke website die jou als gebruiker op de eerste plaats zet.

Belangrijkste nieuwigheden:







een frisse lay-out, modern, scanbaar en overzichtelijk;
een duidelijk overzicht van onze diensten;
een overzicht van welke diensten we per gemeente verlenen;
een aantrekkelijk responsive design, waarbij de website zich eenvoudig aanpast aan de schermgrootte
van je toestel (smartphone, tablet, …);
een website die eenvoudig doorzoekbaar is;
een website die focust op duidelijke contactinformatie.

Veel surfplezier!

Wil je jouw netwerk ook laten kennismaken met deze nieuwsbrief, stuur hem dan door!
Meer info over Haviland vind je op www.haviland.be
Heb je vragen? Stuur een mailtje naar nieuwsbrief@haviland.be
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Als je deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier en kies de optie 'uitschrijven'.
Deze nieuwsbrief werd verzonden naar koen.dereu@gmail.com

