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Wijk-werk coördinator Marleen Wynant wordt geflankeerd door directeur
Stephan Verwee.

Wijk-werken helpt werkzoekenden aan job
In 2018 startte het nieuwe systeem van wijk-werken, de opvolger van het PWAsysteem. 24 gemeenten in Halle-Vilvoorde gaan hiervoor samenwerken.
Haviland is de wijk-werkorganisator. Zowel particulieren, onderwijsinstellingen,
vzw’s als gemeentes en OCMW’s kunnen een beroep doen op wijk-werkers
voor het uitvoeren van bepaalde (eenvoudige) taken. Klanten moeten hiervoor
wijk-werkcheques aanschaffen van 7,45 euro.

De wijk-werkers zijn mensen die tijdelijk werkervaring moeten opdoen om op
termijn terecht te kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Zij voeren taken uit
zoals klein tuinonderhoud, busbegeleiding, hulp bij middagtoezicht, kleine
herstellings- en onderhoudswerken, logistieke hulp bij evenementen, enz.

Praktische informatie
Wil je een beroep doen op een wijk-werker? Heb je vragen? Neem dan contact
op met Marleen Wynant. Zij houdt iedere donderdag zitdag bij Haviland,

Brusselsesteenweg 617 in Zellik van 9 tot 12u. Je kan haar bereiken van
maandag tot vrijdag tussen 8.30u en 16u via 0492 90 08 48 of via mail:
mailto:wijk-werken@haviland.be

Kwaliteitscel wil architecturele kwaliteit
helpen verhogen
Intercommunales IGEMO, Interleuven en Haviland slaan de handen in elkaar.
Ze richten de kwaliteitscel 'Omgeving' op. Gesterkt door het label 'Steun van de
Vlaams Bouwmeester' zal de kwaliteitscel de lokale besturen ondersteunen in
hun strategie om de ruimtelijke kwaliteit in de drie regio’s te verhogen. De
ondersteuning rust op drie pijlers: adviseren, inspireren en opleiden. Op 29
november 2018 gaat de kwaliteitscel 'Omgeving' van start met een
inspiratiesessie met discussie over de documentaire 'Plannen voor Plaats', een
film van Nic Balthazar in opdracht van Team Vlaams Bouwmeester. Lees hier
meer over dit gezamenlijke initiatief.

Birgit Van Boxstael werkt nu al voor de gemeente Kampenhout.

Doe een beroep op onze intergemeentelijke
milieutoezichthouder
Elke gemeente is verplicht om een beroep te doen op minstens één
milieutoezichthouder. Voor gemeenten met meer dan 300 klasse2-inrichtingen
of meer dan 30.000 inwoners zijn minstens twee toezichthouders nodig.
Om aan die verplichting te kunnen voldoen, biedt het decreet de mogelijkheid
om intergemeentelijke toezichthouders aan te stellen. De intergemeentelijke
toezichthouder heeft de nodige opleiding en erkenning genoten en staat garant
voor een neutrale en deskundige aanpak van de toezichtstaken.

Ondersteuning
Haviland biedt zowel ondersteuning van de gemeentelijke toezichthouder als
volledige ondersteuning op het vlak van milieuhandhaving aan door een
intergemeentelijk toezichthouder ter beschikking te stellen van gemeenten.
Birgit Van Boxstael is officieel erkend als milieutoezichthouder door de
Vlaamse overheid. Zij staat momenteel de gemeente Kampenhout bij. Ontdek
alles over ons milieuteam.

In de brouwerij van Lindemans beleefden de deelnemers een leerrijke en
aangename studiedag.

Studiedag overheidsopdrachten viel in de
smaak

De eerste studiedag van ons juridische kennisplatform was een voltreffer.
Meester Isabelle Cooreman, onze huisadvocate, legde haarfijn de
nieuwigheden uit van de wet op overheidsopdrachten. Bijna 50 aanwezigen
leerden heel wat bij op deze gratis sessie. De originele setting van brouwerij
Lindemans en een tussentijds brouwerijbezoek met degustatie maakten dat dit
zware onderwerp beter verteerde. In het najaar plannen wij een vervolg.

Nieuwe website
Onze website steekt in een nieuw jasje. In ons nieuwe concept staan onze
lokale besturen centraal. De website is opgebouwd uit afzonderlijke
landingspagina's rond een specifiek onderwerp waar Haviland actief is. Die
pagina's kan je ofwel vinden door te zoeken op gemeente of door te kiezen via
de dienst. Op die manier kan je dus snel zien welke diensten Haviland aanbiedt
en wat Haviland per gemeente al doet.
Ook ging er de nodige aandacht naar de vacatures. Haviland is immers
regelmatig op zoek naar nieuw talent.
Uiteraard is onze nieuwe website responsive, zodat die zich aanpast als je ons
bezoekt met een smartphone of tablet.

Heb je suggesties, dan horen we dat graag via ons contactformulier!

Haviland vindt jouw privacy belangrijk
Op 25 mei trad de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) in werking.
Hierdoor worden jouw persoonlijke data nog beter beveiligd en beheerd. De
bescherming van die gegevens is voor ons een prioriteit. Daarom hebben we
ons privacybeleid aangepast.

In het verleden hebben we je altijd op de hoogte gehouden van belangrijk
Haviland-nieuws. We willen jullie ook in de toekomst verder blijven informeren.
Wens je toch geen Haviland-nieuws meer te ontvangen via e-mail? Schrijf je
dan hier uit.

Bruegels FietsFeest: fiets, proef en geniet
Op zondag 24 juni springt iedereen op de fiets voor het Bruegels
FietsFeest. Tien fietsroutes van 25 tot 90 kilometer leiden de recreatieve
en meer geoefende fietsers door tien gemeenten van het Pajottenland en
de Zennevallei. Met stops bij twintig ambassadeurs van het Pajottenland,
zowel producenten als horecazaken. Maar ook met linken naar… Bruegel,
lambiekbier en Brabantse trekpaarden. Er komt zelf ‘n Bruegels
FietsFeestbiertje voor die dag én een onvergetelijk slotfeest bij brouwerij
Lindemans.

Inschrijven
Wie zich wil inschrijven voor het Bruegels FietsFeest, doet dat online via
www.bruegelsfietsfeest.be. Ook de betaling loopt via die weg.
Volwassenen betalen 6 euro, kinderen 4 euro. Wie zich vooraf inschrijft,
krijgt een mooi aandenken mee naar huis.
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