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De delegatie & doel van het werkbezoek 

Delegatie 

De delegatie voor dit werkbezoek vanuit Eenhana Town Council werd volledig ambtelijk 

georganiseerd. Deze delegatie werd samengesteld op basis van de prioritaire acties 

bepaald binnen het actieplan tijdens het werkbezoek in Eenhana van september 2015. 

 

Functies van de delegatieleden:  

 Muandingi Ndawedwa: coördinator stedenband, lokale & sociale economie 

 Fillemon Haiduwa: jeugdbeleid 

 Martha Asser: milieubeleid 

 

 

 
Vlnr: Fillemon Haiduwa, Muandingi Ndawedwa, Karolien Deschildre, Martha Asser, Mieke 

Vandoorne 
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Doel werkbezoek 

 

Dit werkbezoek volgde op het werkbezoek afgelopen september in Eenhana.  

 

In het afgelopen anderhalf jaar werden vier werkbezoeken georganiseerd: een 

werkbezoek in Eenhana december ’14, een werkbezoek in Harelbeke maart ’15,een 

werkbezoek in Eenhana september ’15 en een werkbezoek in Harelbeke ’16. De korte 

opvolging van werkbezoeken is zeer intensief voor zowel Harelbeke als Eenhana, maar de 

veranderingen & resultaten zijn veel beter zichtbaar.  

 

Voornaamste doelstellingen:  

1. Evaluatie actieplan eind 2015 – begin 2016 

a. Een evaluatie van het actieplan is noodzakelijk zowel voor de 

beleidsdomeinen als voor de lopende projecten met lokale stakeholders. 

b. Er moet een nieuw actieplan opgemaakt worden voor 2016 – begin 2017. 

We werken verder in lijn van het ‘prioritaire’ actieplan. Dit betekent dat we 

enkele beleidsdomeinen prioritair stellen voor één werkjaar en daar 

effectief bepaalde zaken wensen te realiseren. 

2. Inzet op interne samenwerkingen: beleidsdomeinen 

a. Jeugd  

i. Evaluatie van het huidig actieplan en de reeds gezette stappen ihkv 

het jeugdbeleid 

ii. Bepaling traject voor het jeugdbeleid in 2016, ook binnen 4x4 

samenwerking 

b. Lokale economie 

i. Evaluatie van het huidig actieplan  

ii. Evaluatie werking dagelijkse markt 

c. Sociale economie 

i. Evaluatie afgelegd traject mbt de uitbouw van een database ihkv 

lokale tewerkstelling in Eenhana.  

ii. Overleg met software ontwikkelaar om eventuele bijsturingen aan 

de database te bepalen.  

iii. Verdere bepaling stappenplan voor implementatie database in 

Eenhana. 

d. Milieu 

i. Evaluatie huidig actieplan 

ii. Stand van zaken implementatie milieumanagementplan  

3. Inzet op externe samenwerkingen: lokale stakeholders 

a. Mailproject secundaire scholen 

i. Bespreking project 2016 

b. Project met zonne-energie 

i. Trajectbepaling voor 2016-2017 

ii. Stagetraject 2017: duo-stage voor verdere implementatie zonne-

energie 

c. Gebruik stedenbandkoffer lagere scholen 

i. Evaluatie over het gebruik van de stedenbandkoffers 

ii. Afspraken voor 2016 

d. Samenwerking Jeugd Rode Kruis afdeling Eenhana – Harelbeke 

i. Evaluatie voorbije uitwisseling (juli 2015) 

ii. Planning 2016 

4. Deelname aan conferentiedag in Antwerpen: ‘Global goals, local focus’ 

 

5. Federaal programma: stand van zaken 

a. Duidelijkheid over landenlijst: Namibië staat niet langer op de landenlijst.  
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Zondag 22 mei  

Aangekomen 

Zondagmiddag kwam de delegatie aan op Zaventem na een lange reis vanuit Eenhana 

naar België. De delegatie bestaat uit Muandingi Ndawedwa (lokale en sociale economie), 

Fillemon Haiduwa (jeugdbeleid) en Martha Asser (milieubeleid).  

 

 

 

De delegatie is volledig ambtelijk en 

afgestemd op het laatst opgemaakte 

actieplan dat dateert van september 2016, 

tijdens het werkbezoek in Eenhana. De 

prioriteiten hiervan liggen namelijk op 

milieu, economie en jeugd.  

 

’s Avonds werd de delegatie hartelijk 

ontvangen bij een welkomstdiner met 

enkele schepenen.  

 

 

 

Maandag 23 mei 

Evaluatie  

Deze morgen werd de delegatie voorzien van een warm welkom op het stadhuis. Gevolgd 

door uitleg van Cindy Deprez over h^aqua.  

 

 
 

De namiddag was voorbehouden voor de evaluatie van het huidig actieplan. Het was 

opnieuw leerrijk om de huidige stand van zaken te hebben. Verschillende vormingen 

werden georganiseerd zowel binnen jeugdbeleid als milieubeleid. De stortplaats is netjes 

opgeschoond en de nodige zware machinerij zal binnenkort worden aangekocht om het 

verder netjes te onderhouden. Er wordt geïnvesteerd in het voorsorteren waarbij het 

afval dus voorgesorteerd de stortplaats bereikt. Door de inzet van een bewaker op de 

stortplaats is het illegaal dumpen van afval sterk verminderd.  
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Binnen het jeugdbeleid organiseert de jeugdraad tal van activiteiten, maar de onderlinge 

contacten tussen de verschillende instanties moeten nog versterkt worden. Het blijft 

moeilijk om de verschillende instanties die jeugdaanbod hebben, samen rond de tafel te 

zetten.  

Op vlak van sociale economie willen we 

tijdens dit werkbezoek een doorstart 

bereiken wat de database betreft. De 

database moet nog verder op punt gesteld 

worden om effectief mee aan de slag te 

kunnen in Eenhana. Deze database moet de 

brug vormen tussen de werkgevers en 

werkzoekenden.  

Op vlak van lokale economie drijven de 

meeste handelaars terug handel op de 

reguliere marktsite en is het marktcomité 

operationeel. Binnenkort wordt een 

vormingstraject bepaald voor de leden van 

het marktcomité. 

 

’s Avonds werd nog een bezoek gebracht aan de gemeenteraad waarbij de delegatie 

opnieuw een warm welkom kreeg. 

Dinsdag 24 mei 

Work information system & economie 

Vandaag werd de volledige dag gewerkt rond economie. Vorig jaar werd de database 

‘Working Information System Eenhana’ ontwikkeld die de brug slaat tussen de 

werkgevers en werkzoekenden van de stad Eenhana. Deze werd officieel gelanceerd 

tijdens het werkbezoek in Eenhana september 2016.  

 

In de voormiddag stond een overleg op de 

agenda met DX Solutions, de ontwikkelaars 

van de database voor Eenhana. De 

database werd grondig onder de loep 

genomen en de nog uit te voeren 

aanpassingen werden bepaald. Er werd een 

marketing strategie uitgewerkt om de 

database zo goed mogelijk te 

implementeren in de snel groeiende stad 

Eenhana.  

 

 

In de namiddag werd de economische 

situatie van Eenhana in kaart gebracht. De 

stad Eenhana viert volgend jaar haar 21ste 

verjaardag, maar heeft op economisch 

vlak al duidelijk heel wat stappen gezet. 

Zo worden nieuwe marktsites bepaald voor 

de 300 aanwezige handelaars in de stad, is 

er een overleg tussen de aanwezige 

bedrijven en het onderwijs, wordt ingezet 

op export van de stad (grondstoffen en 

vruchten), groeien de transport-

mogelijkheden en nog heel wat meer.  
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Uiteraard liggen er nog heel wat uitdagingen daar de stad een zeer snelle groei kent. Een 

grote uitdaging ligt binnen de tewerkstelling, maar daar proberen we met de database 

een antwoord op te bieden. 

 

Woensdag 25 mei 

Zonne-energie, jeugd en milieu 

Vanmorgen vond een Skype conferentie plaats met David Sebulon van een school in 

Eenhana, TATE. TATE is een technische school, met aandacht om de leerlingen zo 

zelfstandig mogelijk te laten worden en bereikt ook kinderen/jongeren met een 

beperking. Binnen TATE zijn ze intensief bezig met IT, technologie en hernieuwbare 

energie. Zo hebben ze een heel aantal zonnecellen, waarmee men Led-lampen kan 

opladen. Deze Led-lampen kunnen door hun studenten geleend worden en meegenomen 

naar huis. Op die manier hebben de studenten licht om te studeren. Eens de batterij van 

het lampje leeg is, brengen ze het terug naar TATE om dit terug op te laden.  

 

Er zijn mogelijkheden dat er in 2017 twee studenten vanuit Howest een stageproject 

opzetten om in Eenhana een ‘solar kiosk’ te implementeren. Een dergelijke kiosk heeft 

ongeveer dezelfde werking als de lampjes die TATE uitleent, maar gaat een stuk verder: 

de lampen kunnen door de volledige bevolking worden ontleend – tegen een betaalbare 

prijs – en daarnaast kan men ook in de kiosken terecht om allerlei elektrische toestellen 

op te laden. Op die manier wordt de grootste aanwezige energiebron in Eenhana – de 

zon – optimaal gebruikt om de bevolking van goedkope en veilige verlichting & energie te 

voorzien.  

 

Daarna werden de krijtlijnen uitgezet op vlak van jeugdbeleid. Er werden afspraken 

gemaakt voor een doorgedreven uitwisseling tussen de twee steden op vlak van 

activiteiten, met de bedoeling elkaar te inspireren. Daarnaast wordt opnieuw een training 

gepland om de nieuwe leden van de Junior Council een sterke basiskennis te geven 

omtrent leiderschap, organiseren van activiteiten… 

 

 

 

In de namiddag werd een inspirerend 

bezoek gebracht aan ‘de Kleine Ark’. Via 

een heldere uitleg werd kennis gemaakt 

met de werking van een kinderdagverblijf in 

Vlaanderen. Alle opgedane ervaringen 

worden naar Eenhana meegenomen om een 

visie op te stellen rond hun eigen op te 

starten kinderdagverblijf.  

 

 

 

 

Binnen milieubeleid werd de behandeling van afvalwater in België uitgebreid bestudeerd. 

Yves nam de mensen van Eenhana mee in de geschiedenis van afvalwater is België, de 

verschillende systemen waarmee in België werd gewerkt en de uitdagingen die er 

vandaag de dag nog zijn. Verschillende systemen werden in levende lijve bekeken. Een 

noodzakelijk inleiding om mee aan de slag te gaan in het opstellen van het actieplan.  

 

Na een drukke dag, bracht de delegatie nog een kort bezoek tijdens ‘De Ronde van 

Harelbeke’ in dorpshuis de Rijstpekker in Hulste. Opnieuw een bron van inspiratie voor 

het opzetten van inspraaktrajecten in Eenhana…  
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Donderdag 26 mei 

Uitdagingen 

 

 

In de voormiddag werd het actieplan 

opgemaakt voor 2016-2017. Binnen het 

actieplan zijn er enkele prioritaire 

beleidsdomeinen waarbinnen heel concrete 

doelstellingen worden opgelijst. Daarnaast zijn 

er beleidsdomeinen met doelstellingen op 

lange termijn en waar niet onmiddellijk wordt 

op ingezet.  

 

 

 

 

Hierbij worden de hoofdlijnen weergegeven van de uitgetekende acties binnen de 

prioritaire beleidsdomeinen, jeugd, economie en milieu, voor de komende periode. 

In hoofdlijn werden volgende acties bepaald: op vlak van economie wordt verder ingezet 

op de database waarbij in de frontoffice van de uitgebouwde software bijsturingen zullen 

gevoerd worden. Er wordt een marketingplan uitgerold om de database bij 

werkzoekenden en –gevers breed bekend te maken. Er zullen op verschillende plaatsen 

in de stad computers geplaatst zodat mensen zich kunnen registeren als ‘jobzoeker’.  

 

Op vlak van jeugdbeleid zullen regelmatig bijeenkomsten georganiseerd worden om alle 

actoren mbt jeugd rond de tafel te zetten. Er wordt verder geïnvesteerd in vorming & 

training van de jeugdraad. Eenhana zal verder investeren in voldoende en kwalitatief 

speelaanbod in de stad. Eenhana werkt aan de uitbouw van een missie en visie op 

kinderopvang op maat van de stad.  

 

Binnen het milieubeleid zijn een aantal concrete acties bepaald. Zo zal er onderzoek  

gebeuren naar de aanleg van een nieuwe stortplaats en is het de bedoeling om de 

huidige stortplaats te sluiten. De verschillende mogelijkheden op vlak van waterzuivering 

systemen worden bekeken. Daarnaast zal een nationale organisatie een recyclage project 

opstarten op de stortplaats en zal extra steun gevraagd worden aan de overheid voor de 

uitrol van het volledig milieumanagementplan van Eenhana.   

 

Een mooie uitdaging ligt in een vervolgproject rond zonne-energie. Er is een 

vervolgtraject bepaald ism Howest op de stage van Viktor Zwaenepoel die een stage 

achter de rug heeft in Eenhana die vooral verkennend van aard was, maar die een 

duidelijke vraag in kaart bracht. Namelijk het creëren van een lichtbron voor vele 

gezinnen. Mogelijks gaan er twee studenten van Howest in het voorjaar 2017 naar 

Eenhana voor de uitbouw van zonne- of energiekiosken. Bij dergelijke kiosken kunnen 

burgers hun elektrische apparaten gaan opladen en kunnen ze ook een lichtbron lenen 

die werkt op zonne-energie. Er zijn tal van voordelen verbonden aan de uitrol van 

dergelijke kiosken:  

- Het zorgt voor lokale productie 

- Kiosken zorgen voor tewerkstelling 

- Hernieuwbare energie = milieu vriendelijk 

- Minder ongevallen door vuurhaarden die ontstoken worden bij woongelegenheden 

en die op vandaag fungeren als lichtbron 
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’s Middags nam de delegatie deel aan fairtrade@work, waarbij stadsbestuur en –

personeel een (h)eerlijke maaltijd voorgeschoteld kregen. Samen met de delegatie 

werden de medewerkers op de geïnformeerd over de huidige stand van zaken binnen de 

stedenband.  

 

 

 

In de namiddag gingen we nog langs in het 

AZ Groeninge in Kortrijk waar Conny 

Pattijn, hoofdverpleegkundige van de 

dagkliniek, lid Noord-Zuid Raad & Rode 

Kruis Harelbeke, de delegatie een boeiende 

rondleiding gaf.  

 

 

 

 

 

’s Avonds vond het officieel slotmoment plaats van het werkbezoek. Dit ging door in het 

stadspark en het weer was ons gunstig. De uitdagingen voor de komende maanden 

binnen de samenwerking van onze stedenband werden uiteengezet aan de aanwezigen. 
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Vrijdag 27 mei 

Conferentie Antwerpen 

Op vrijdagmorgen was iedereen vroeg uit de veren: de rit ging op deze dag naar 

Antwerpen waar de conferentie plaats vond ‘Global Goals, Local focus’. Een 

conferentiedag georganiseerd vanuit VVSG rond de nieuwe SDG’s, Sustainable 

Development Goals, het vervolgtraject op de millenniumdoelstellingen.  

 

Doorheen de dag kwamen interessante praktijken aan bod over diverse beleidsthema’s 

heen (milieu, jeugd, gezondheid,…) binnen het brede kader van 

ontwikkelingssamenwerking.  

 

 

In de namiddag vond een 

burgemeestersoverleg plaats waarbij een 

engagementsverklaring werd besproken rond 

de bijdrage van lokale besturen aan de 17 

duurzame ontwikkelingsdoelen. Na dit 

overleg werd de verklaring door de 

aanwezige besturen ondertekend.  

 

Zaterdag 28 mei 

Rode Kruis samenwerking 

Zaterdagvoormiddag trokken we met de delegatie naar het Rode Kruis in Harelbeke. 

Daar werden enkele afspraken gemaakt over de lopende samenwerking. Zo zal Eenhana 

uitzoeken wie de verantwoordelijke op vandaag is op nationaal niveau in Namibië daar er 

heel wat personeelsverschuivingen gebeurden binnen de hoofdzetel in Namibië. 

 

In de namiddag ging de rit richting Woumen waar een vaartocht gepland was met de 

fluisterboot. Terugkeren deden we via Ieper om uiteindelijk tegen de avond in Harelbeke 

terug te belanden. 

 

Zondag 29 mei 

Terugrit 

Zondagmiddag werd afscheid genomen van de delegatie die startte aan hun terugreis 

naar Eenhana.  


