STEDENBAND EENHANA-HARELBEKE
Verslag werkbezoek

5 september – 12 september 2015
Werkbezoek Eenhana, Namibië
13 september – 18 september 2015
Conferentie Zuid-Afrika

De delegatie & doel van het werkbezoek
Delegatie
De delegatie voor dit werkbezoek bestond uit de burgemeester, de schepen van
ontwikkelingssamenwerking en 3 ambtenaren van het Harelbeekse stadsbestuur.
Functies van de delegatieleden:
 Alain Top: Burgemeester
 Filip Kets: Schepen ontwikkelingssamenwerking
 Mieke Vandoorne: deskundige welzijn
 Robbe Bleuzé: jeugdconsulent
 Martin Vandebuerie: departementshoofd werken, ondernemen & leren

Vlnr: Mieke Vandoorne, Robbe Bleuzé, Filip Kets, Alain Top, Martin Vandebuerie
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Doel werkbezoek
Dit werkbezoek volgde kort op het werkbezoek afgelopen maart in Harelbeke. Dit
werkbezoek werd gekoppeld aan het regionaal ontmoetingsmoment van VVSG in
Witzenberg, Zuid-Afrika. Het doel van deze conferentie is informatie- en kennisdeling via
workshops en infomomenten, maar ook netwerkversterking. Omdat deze conferentie in
september plaats vond, werd beslist om er een werkbezoek aan onze partnerstad aan te
koppelen.
In het afgelopen jaar werden drie werkbezoeken georganiseerd: een werkbezoek in
Eenhana december ’14, een werkbezoek in Harelbeke maart ’15 en een werkbezoek in
Eenhana september ’15. De korte opvolging van werkbezoeken is zeer intensief voor
zowel Harelbeke als Eenhana, maar de veranderingen & resultaten zijn veel beter
zichtbaar. Zo werd het idee van het ontwikkelen van een database in het kader van
tewerkstelling tot de effectieve uitrol ervan gerealiseerd in amper één werkjaar.
Voornaamste doelstellingen:
1. Evaluatie actieplan 2015
a. Een grondige 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: 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
iii. Afronding van de bouw van het bureau voor de marktleider
iv. Evaluatie degressieve loonfacilitatie marktleider
c. Sociale economie
i. Lancering database in het kader lokale tewerkstelling in Eenhana.
d. Toerisme
i. Evaluatie van het huidig actieplan
ii. Bepaling welke acties behouden blijven, welke weggelaten worden
voor 2015
e. Milieu
i. Evaluatie huidig actieplan
ii. Stand van zaken implementatie milieumanagementplan
3. Inzet op externe samenwerkingen: lokale stakeholders
a. Mailproject secundaire scholen
i. Opvolging lopend project 2015
b. Project met zonne-energie
i. Trajectbepaling voor 2016
ii. Stagetraject 2017: duo-stage voor verdere implementatie zonneenergie
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
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4. Voorbereiding Regionaal ontmoetingsmoment Witzenberg, Zuid-Afrika
a. Overlopen programmatie & workshops
b. Opmaak Pecha Kucha
5. Federaal programma: stand van zaken
a. Onduidelijkheden binnen het federaal programma
i. Wijziging landenlijst
ii. Financiële haalbaarheid?
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Zondag 6 september
Aangekomen
Zaterdagmiddag (05/09) vertrok de rit richting Zaventem om van daaruit naar Frankfurt
te vliegen, daarna naar Johannesburg en van daaruit naar Windhoek. Zondagmiddag
kwam de delegatie aan in Windhoek.
De broeierige warmte groette ons. De
zomer is op komst in Eenhana en de
temperaturen lopen hoog op, in noordelijk
Namibië is het ondertussen al kurkdroog en
de problemen met watertoevoer beginnen
op gang te komen. De burgemeester
maakte voor het eerste kennis met de stad
Eenhana, terwijl het voor schepen Kets het
afsluitend werkbezoek was daar de
bevoegdheid ontwikkelingssamenwerking
vanaf volgend jaar overgaat naar de
burgemeester.

Dezelfde avond werd het programma
grondig overlopen voor de komende dagen
en gebeurde er hier een daar nog een
aanpassing zodat alle vooropgestelde
doelstellingen voor het werkbezoek in de
planning waren opgenomen. Na een
hartelijke verwelkoming van de stad
Eenhana en een deugddoende maaltijd,
genoten we van een welverdiende
nachtrust.

Maandag 7 september
Eenhana, a booming town!
’s Morgens werd de ganse delegatie
verwacht op het stadhuis voor een
verwelkoming van de burgemeester van
Eenhana, Mrs. Elisa Shikongo. Beide
burgemeesters ontmoetten elkaar voor
het eerst in levende lijve sinds de
gemeenteraadsverkiezingen van 2012.
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Na een kennismaking volgde een rit
doorheen de stad die op dit moment
volledig in de bouwwerken zit: straten
worden geasfalteerd, shoppingcentra
worden gebouwd, speelpleinen worden
aangelegd, ministeriële departementen
worden opgetrokken, de marktsite wordt
uitgebreid,… de slogan ‘come tot he green
side’ lijkt even veraf.

De snel evoluerende stad met daarbij de
grote migratie-instroom brengt heel wat
uitdagingen met zich mee voor Eenhana. Dit
onder andere op vlak van huisvesting,
afvalbeheer, tewerkstelling, onderwijs,…
Na de rondrit werd het actieplan 2015
geëvalueerd voor de periode maart-augustus
waaruit we kunnen concluderen dat een kort
actieplan, met duidelijke prioriteiten, zijn
vruchten afwerpt binnen de stedenband.

Binnen alle prioriteitsdoelstellingen zijn de
vooropgestelde acties behaald: de database
voor werkzoekenden in Eenhana kan
geïmplementeerd worden, er vonden
jeugduitwisselingen plaats tussen Eenhana
en Ongwediva binnen de 4x4 samenwerking
& er werden trainingen georganiseerd voor
de jeugdraad. Speelpleinen werden verder
uitgebouwd, andere opgefrist.
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Dinsdag 8 september
Eenhana: a lot of challenges!
In de voormiddag werd een oefening uitgewerkt rond lokale economie: welke
grondstoffen zijn er aanwezig in Eenhana, welke mogelijkheden naar productie en handel
toe zijn er, welke economie wil en kan Eenhana aantrekken binnen de stad? Een
vruchtbare oefening die tot heel wat inzichten leidt naar lokale en sociale economie toe.
De enorme groei van de stad brengt heel wat uitdagingen met zich mee. In de nabije
toekomst worden er 6000 nieuwe woningen gebouwd, dit in schril contrast tot een groots
Harelbeeks project als Bistierland. Door deze groei van de bevolking zal er nood zijn aan
een groei van de stad in het aantal aanwezige jobs, onderwijsmogelijkheden, de nodige
sociale projecten,…
Na deze oefening werden nog verschillende projecten en toekomstige projecten bezocht
binnen de stad: een nieuwe begraafplaats, de stortplaats, de waterbekkens waar men
regenwater wil opvangen tijdens het regenseizoen om in droge periodes te kunnen
gebruiken, het opvanghuis voor zwangere vrouwen…

In de namiddag werd rond verschillende beleidsdomeinen gewerkt: binnen sociale
economie werden de laatste zaken aangepast aan de database voor werkzoekenden.
Binnen het beleidsdomein milieu werd de aanpak voor de komende jaren besproken met
als hoofdlijnen technische waterzuiveringssystemen en de aanleg van een nieuwe
stortplaats. Voor jeugd werden de mogelijkheden bekeken om het komende jaar samen
met de Junior Council aan de slag te gaan.
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Daarna werd nog een bezoek gebracht
aan TATE institute of technology. Deze
organisatie heeft specifieke aandacht
voor studenten met een beperking en
werkt op verschillende domeinen. Eerst
en vooral werken ze rond opleiding:
computerlessen, lessen Engels, lessen
gebarentaal voor doven,… Ten tweede
heeft TATE een computerherstelplaats
waar men allerlei computers herstelt met
de studenten.
Binnen het ICT-domein is TATE volop bezig met het opzetten van een Community
Network ‘connecting Eenhana’.
Daarop kan iedereen in Eenhana inloggen en kan allerlei informatie uitgewisseld worden.
Ten derde is TATE een belangrijke partner in de verdere implementatie van zonneenergie in de stad.
Tot slot bezochten we nog Haimbili Haifiku
Secondary School, de school waarmee het
mailproject georganiseerd wordt met het
Guldensporen College in Harelbeke. We
maakten kennis met de leerkrachten,
leerlingen en kregen een rondleiding
doorheen de school. De leerlingen waren
allen zeer enthousiast over het project en
gaven een rondleiding op hun school en
internaat.

Woensdag 9 september
Another day in Africa
De watertoevoer in Eenhana was terug beter deze morgen. Na het ontbijt werden de
overlegmomenten verdergezet. Met betrekking tot lokale economie werden de laatste
aanpassingen gedaan aan de database voor werkzoekenden: teksten aanpassen, alle
parameters correct instellen… zodat de database klaar is voor het officiële
lanceringsmoment en natuurlijk voor het dagelijks gebruik.
Binnen het milieubeleid werden concrete acties bepaald voor de nabije toekomst verder
besproken. Dit voor zowel de nieuwe stortplaats als voor mechanische waterzuivering
systemen. Daarbij werd de samenwerking met de Junior Council besproken op vlak van
milieu: opruimacties waarbij naast het opruimen ook wordt ingezet op de bewustwording
naar afval en sorteren toe.
In de namiddag was een overleg met de Junior Council gepland. De leden van de Junior
Council vertelden wat ze al allemaal deden, wat de Junior Council voor hen als persoon
betekent én welke impact ze hebben op de lokale jongeren. In de nabije toekomst
plannen ze nog heel wat acties en activiteiten voor de jeugd. Zo wordt er in de komende
weken een gesprek met de jeugd via de lokale radio gepland rond kinderrechten en –
plichten. Daarnaast zijn ze ook al volop bezig een Kerstactiviteit voor te bereiden voor de
kinderen en jongeren van Eenhana.
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In de vooravond werd een bezoek gebracht
aan het VTC – het Vocational Training Center.
Dit is een technische school voor jongeren
vergelijkbaar met het technisch onderwijs in
Vlaanderen. Naast het verderzetten van het
project rond zonne-energie, zijn zij vragende
partij om informatie te ontvangen rond de
verschillende technische opleidingen, zodat ze
het niveau van hun school kunnen verhogen.

Donderdag 10 september
Making plans for 2016
Deze voormiddag verscheen de delegatie in strak pak, de officiële inhuldiging van het
bureau voor de marktleider stond namelijk op de agenda. Harelbeke faciliteerde in de
bouw van dit bureau via een projectsubsidie van de Provincie West-Vlaanderen. De
burgemeesters van Eenhana en Harelbeke deden samen de inhuldiging van het bureau
voor de marktleider.

Harelbeke en Eenhana werken al enkele jaren rond de dagelijkse markt van Eenhana met
mooie resultaten. Vroeger werd ongeorganiseerd handel gedreven over gans Eenhana.
Op vandaag gebeurt dit op een toegewezen marktsite, is er een reglementering, een
marktleider en een marktcomité. Er werden nieuwe standplaatsen voor de handelaars
opgetrokken en er zijn plannen voor een tweede en derde site omdat de eerste haar
capaciteitslimiet heeft bereikt.
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Een delegatie van Lommel met stedenband Ongwediva (100km van Eenhana) kwamen
naar het officiële marktgebeuren. Lommel koppelde, net al Harelbeke, een werkbezoek
aan het regionaal ontmoetingsmoment in Witzenberg, Zuid-Afrika. Samen met LommelOngwediva is er een 4x4 samenwerking omtrent het beleidsthema jeugd. Naast
overlegmomenten tussen de jongeren van Eenhana en Ongwediva worden de
mogelijkheden bekeken om een informatiekanaal op te zetten. Via dit informatiekanaal
kan er makkelijk informatie en inspiratie uitgewisseld worden tussen de vier betrokken
steden. Dit zal een digitaal platform zijn.

In de namiddag werd het actieplan voor 2016 uitgewerkt. Voor lokale economie
betekent dit de implementatie en opvolging van de database voor werkzoekenden een
hoofddoelstelling zijn. Daarnaast worden nog een aantal denkoefeningen gepland rond
lokale economie en ICT-toepassingen.
Wat jeugdbeleid betreft, wordt verder ingezet op het trainen van de ‘Junior Council’ en
andere jeugdwerkers binnen de stad. Daarnaast blijft de ‘Junior Council’ activiteiten
organiseren en wordt er een structureel overleg opgezet tussen de verschillende partners
die werken met kinderen en jongeren in Harelbeke.
Op vlak van milieubeleid wordt het beleid rond de huidige stortplaats verder uitgewerkt
en gaat men plannen uitwerken en subsidies aanvragen voor een nieuwe stortplaats. De
nieuwe stortplaats zal milieuvriendelijker gerealiseerd worden dan de huidige. Ze wordt
bijvoorbeeld voorzien van een ondoorlaatbare folie. Daarnaast wordt een pilootproject
opgezet om afvalwater te zuiveren en opnieuw te gebruiken. Tot slot volgde een
evaluatie van het werkbezoek waarbij we tot de conclusie kwamen dat de vooropgestelde
doestellingen werden bereikt tijdens het afgelopen werkbezoek.
’s Avonds stond een slotceremonie op het programma waarbij de database officieel
gelanceerd werd voor het brede publiek en de pers. De officiële lancering van de
database haalde zelfs de nationale pers en regionale tv. Na de ceremonie werd afscheid
genomen van Eenhana, de burgemeester & schepenen en medewerkers van de stad.
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Vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 september
On the road
Op vrijdagmorgen vertrok de delegatie met de auto richting Windhoek, een weg van
bijna 900km. Onderweg genoten we van de weidse oppervlakten, de oneindig lange &
loodrechte wegen en af en toe van een kudde wilde dieren.
Op vrijdagnacht maakten we een tussenstop in Okaukuejo van waaruit de rit op
zaterdagmorgen werd verdergezet richting Windhoek. In de namiddag startten de
burgemeester en Martin hun reis huiswaarts. De schepen, Robbe en Mieke reisden samen
met de stadssecretaris, een schepen en Muandingi (verantwoordelijk voor de stedenband
en economie) naar Zuid-Afrika. Zaterdagnacht verbleef de Harelbeeks-Eenhaanse
delegatie in de metropool Kaapstad. Zondag ging de rit verder met eindbestemming
Witzenberg (Céres) waar de conferentie van VVSG plaats vond.

Maandag 14 tot donderdag 17 september
Regionaal ontmoetingsmoment Witzenberg, Zuid-Afrika
Het regionaal ontmoetingsmoment in Witzenberg vond plaats in Dennenbosch, een
locatie met enkele chalets en een sporthal die omgebouwd was tot conferentiezaal. Het
was een boeiende week met tal van interessante insteken. Er werden praktijken
uitgewisseld over wederkerigheid, communicatie,… Daarnaast werd een zeer zinvolle tool
aangereikt om een grondige evaluatie uit te voeren over moeilijk meetbare onderwerpen,
at vaak het geval is binnen samenwerkingsverbanden binnen de stedenband.
Handvaten werden aangereikt om strategische en operationele plannen te verbeteren.
Uiteraard werd naast dit alles veel opgestoken door de onderlinge contacten met alle
andere aanwezige stedenbandpartners.
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Donderdagmiddag 17 september
Off we go…
Daar gaan we dan, vertrekkend naar ons thuisland, nog zo een 11 000 kilometer en we
zetten terug voet op Belgische grond met een rugzak vol ervaringen, inhoud en
uitdagingen voor de toekomst!
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