View this email in your browser

Wijk-werken Haviland breidt grenzen uit
Vanaf 2019 zal de samenwerking rond wijk-werken uitgebreid worden met de
gemeenten Overijse en Hoeilaart. Marleen Wynant: “Dat het werkgebied uitbreidt,
kan de werking alleen maar positief beïnvloeden. We zullen ook in deze gemeenten
kunnen meewerken aan de activering van werklozen. Daarnaast biedt dit ons
eveneens de kans om intergemeentelijk wijk-werkers in te zetten. Hoe meer we met
aanliggende gemeenten kunnen werken, hoe meer kansen voor de werkzoekende.”

Opvolger PWA
In 2018 startte het nieuwe systeem van wijk-werken, de opvolger van het PWAsysteem. 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 en logistieke hulp bij evenementen.

Opleiding preventie basiskennis op het werk
In 2019 organiseert de GIDPBW Haviland een meerdaagse opleiding basiskennis
over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Als doelgroep mikt
de preventiedienst op medewerkers die de komende jaren op beleidsmatig en/of
operationeel vlak zullen optreden als contactpersoon voor de gemeenschappelijke
preventiedienst.
Je inschrijven kan vanaf maandag 5 november t.e.m. woensdag 5 december via
de website van Haviland (https://www.haviland.be/preventiedienst-en-noodplanning).
De plaatsen zijn beperkt tot 20 deelnemers en per bestuur wordt er slechts één
inschrijving geaccepteerd om zo alle aangesloten besturen de mogelijkheid te geven
om zich in te schrijven.
Meer info over het opleidingsprogramma vind je op onze website.

Same voor een betere omgevingskwaliteit
Ad hoK, het Huis voor Omgevingskwaliteit wil een antwoord bieden op ruimtelijke
vraagstukken. Samen met intercommunales IGEMO en Interleuven streven we naar
een betere omgevingskwaliteit. Ad hoK wil lokale besturen ondersteunen om
duurzame ruimtelijke ontwikkeling te realiseren.
Het Huis voor Omgevingskwaliteit nodigt je van harte uit voor de eerste
inspiratiesessie en lancering van ad hoK op 29 november 2018 in Cinema ZED in
Leuven van 9.30u tot 14u. Schrijf je nu in voor het officiële lanceringsevent.

Bouwprojecten in de kijker
In oktober werden twee nieuwe bouwprojecten officieel geopend. In de gemeente
Opwijk werd de nieuwe gemeentelijke feestzaal 'De Kersenpit' (zie foto) plechtig in
gebruik genomen. Collega Jeroen Wouters hielp de gemeente om het project in goede
banen te leiden.

In Strombeek werd kinderdagverblijf ‘Heintje’ ingehuldigd. Heintje zorgt voor 36
nieuwe betaalbare plaatsen voor 36 kindjes van 0-3 jaar. Kind en Gezin ondersteunt
dit project en voor de uitbating werken we samen met de vzw Landelijke
Kinderopvang. Erik De Doncker hielp mee aan dit project.

Benieuwd wat we allemaal doen voor onze lokale besturen? Bekijk ons filmpje.

Edwin Vanhaeren is sinds 1 oktober gestart als adjunct-directeur. Hij zal Haviland
klaarstomen voor het nieuwe digitale tijdperk.

Collega gezocht
Word jij onze nieuwe preventieadviseur niveau II of I? Check onze vacature op onze
website en stuur je motivatiebrief en CV voor 1 december 2018.

Samenaankoop strooizout
Haviland Intercommunale igsv treedt op als aankoopcentrale voor het leveren van
chemische smeltmiddelen voor de gladheidsbestrijding in de winterperiode 2018-2019.
Leverancier ESCO Benelux nv uit Diegem diende de laagste regelmatige offerte in.
De opdracht begint op 2 november 2018 en wordt afgesloten voor een periode van 6
maanden. Het strooizout zal bij de leverancier ter beschikking blijven van 2 november
2018 tot uiterlijk 30 april 2019. Voor de coördinatie van afhaling en/of levering van het
strooizout kan je contact opnemen met Mark Sevenants via telefoonnummer 02 467
11 46, gsm-nummer 0478 36 33 30 of via e-mail: zout@haviland.be. De
ontwerpbeslissingen vind je op onze website.

Nieuwe projectoproep Pajottenland+
Het Pajottenland bruist en bloeit. Om de streek nog meer dynamiek en leefbaarheid te
bezorgen, rekent onze regio op haar inwoners. Tot juni 2022 is er nog meer dan
400.000 euro beschikbaar om in de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne,
Lennik, Pepingen en Roosdaal projecten rond plattelandsontwikkeling en vernieuwing te realiseren. Heb je nog vragen of een idee voor een project (uitvoering
vanaf 1 juli 2019)? Met vragen/bespreking van projectideeën kan je terecht bij
projectmedewerker Katrien Meersseman. Schrijf je idee kort en duidelijk neer en
mail het tegen 1 december 2018 naar katrien@pajottenland.be. De volledige info over
de projectoproep en de ontwikkelingsstrategie vind je op www.pajottenland.be onder
het blokje ‘Projectoproep 2018-2019’.
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