M A A N D E L I J K S G E M E E N T E L I J K I N F O R M AT I E B L A D
Verantwoordelijke uitgever: Hervé Doyen, Burgemeester
Wemmelsesteenweg 100
1090 Brussel
Tel.: 02/423 12 11
Fax: 02/425 24 61
E-mail : infojette@jette.irisnet.be

F E B R U A R I

2 0 0 6

Nr 128

AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL 9

De Jetse Haard

Sociale huisvesting met een har t

De immobiliënmarkt in het Brusselse
kent de laatste jaren een pijnlijke evolutie.
Door de stijgende huur- en koopprijzen,
wordt het voor veel personen steeds
moeilijker om een degelijke en betaalbare
woonst te vinden. Voor de mensen met een
beperkt inkomen vormt dit een haast
onmogelijke
taak.
De
sociale
huisvestingsmaatschappij De Jetse Haard
tracht een antwoord te bieden op deze
toenemende vraag, door 1176 sociale
woningen aan te bieden binnen onze
gemeente. Dit ruime aanbod maakt van de
Jetse Haard een belangrijke medespeler
voor huisvesting in Jette. Samen met de
overige huisvestingsprojecten vanuit de
gemeentelijke autoriteiten, toont dit
eveneens het belang aan dat het bestuur
hecht aan het creëren van kwalitatieve
woongelegenheid, dat voor iedereen een
basisrecht vormt. Via een dynamische
werking tracht De Jetse Haard de huurders
bovendien een zo aangenaam mogelijke
woonomgeving aan te bieden. Kortom,
sociale huisvesting met een hart.

U leest alles over
DE JETSE HAARD
EN SOCIALE HUISVESTING IN JETTE
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Woord van de Burgemeester

De gemeenteraad in ‘n flits

Op woensdag 25 januari kwam de gemeenteraad voor
de eerste maal dit jaar samen. Er kwamen
verschillende aspecten van het leven in onze gemeente
aan bod. Een overzicht van de belangrijkste punten.
NIEUW GEMEENTERAADSLID.

MEMO
VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE?
Surf naar www.jette.be.

Na het ontslag van André Van Dromme (MR) in december, nam Joseph Amisi
Yemba nu zijn plaats in als gemeenteraadslid. Het was de tweede opvolger van de lijst
van André Van Dromme die de eer had de eed af te leggen voor de gemeenteraad,
aangezien de eerste opvolgster als vrouw van een gemeenteraadslid niet kan zetelen
wegens wettelijke overenigbaarheid. Joseph Amisi Yemba vormt dus het nieuwe
gezicht in de gemeenteraad, waar hij de rangen van de PS vervoegt.

WIJKCONTRACT.

Huisvestingscrisis
een economisch en een
marktprobleem
Huisvesting is een probleem geworden
voor vele gezinnen in ons gewest: de sociale
steuntrekkers
waaronder
de
gepensioneerden - vinden niet langer een
woning die te huur is tegen een prijs
aangepast aan hun inkomen en de jonge
gezinnen hebben het moeilijk om zich te
installeren in een Brusselse gemeente. De
woningdruk neemt toe en creëert sociale
drama’s. Sommige bewoners verzetten zich
en vragen - of veeleer eisen - dat de politieke
verantwoordelijken reageren. Men moet
echter redelijk blijven. Het zijn niet de
openbare besturen die de huisvestingscrisis
in Brussel creëren en ze beschikken slechts
over erg symbolische middelen om deze
crisis een halt toe te roepen.
In België, en meer bepaald in Brussel,
is het percentage woningen in handen van de
openbare besturen erg beperkt in vergelijking
met onze Europese buren. Dit is een
geschiedkundige achterstand: na de oorlog
gaf België de voorkeur aan de mogelijkheid
om eigendom te verwerven tegenover het
investeren in woningen in handen van het
bestuur of de overheid. Het aantal eigenaars
van een woning ligt in België dan ook veel
hoger dan bij onze Europese buren.
We zullen deze historische achterstand
niet goedmaken, maar we kunnen echter wel,
met een actie op zeer lange termijn, de
situatie enigszins corrigeren. Dit is de optiek
van het gewestelijk plan om 5.000 woningen
te creëren op 5 jaar tijd, waarvoor de
Gemeente Jette zich ruimschoots heeft
ingezet door twee bouwterreinen ter
beschikking te stellen van de
huisvestingsmaatschappij van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
We kunnen ook bijkomende oplossingen
aanbrengen, zoals de sociale woningbureaus
op lokaal niveau of huurtoelages op
gewestelijk niveau. Het fonds voor
gezinshuisvesting kan ook een oplossing
bieden voor jonge gezinnen voor het
bekomen van een woning. Bovendien strijden
we tegen de leegstand van de gebouwen.
Dit zijn allen maatregelen, omvangrijk
of beperkt, die de impact van de
huisvestingscrisis willen beperken. De
oplossing van het probleem schuilt echter in
een nieuw evenwicht op de huurmarkt. Per
slot van rekening, vormt het een economisch
en een marktprobleem.
Hervé Doyen,
uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester
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Er zal een studiebureau aangeduid worden dat een basisdossier zal opstellen met
actievoorstellen in het kader van het Wijkcontract dat door Jette bekomen werd. Dit
dossier zal in oktober 2006 bezorgd worden aan het Gewest.
Gestimuleerd door het College van Burgemeester en Schepenen en door
Burgemeester Hervé Doyen, heeft Jette het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ervan
overtuigd dat er krachtige maatregelen moesten genomen worden tegen ondermeer
de kwetsbare situatie van sommige wijken (openbare ruimte, leegstaande
gebouwen,...), tegen het verdwijnen van handelszaken en tegen de penibele staat
waarin sommige privé-gebouwen zich bevinden. De gemeentefinanciën laten niet toe
om omvangrijke of dure projecten op te starten. Gewestelijke steun via de stimulering
van de wijken was dus op zijn plaats. De gemeente kan op een gewestelijke
financiering rekenen van 9.000.000 euro, verhoogd met 3.125.000 euro via de
federaal-gewestelijke Beliris-akkoorden. Hierdoor zullen verwaarloosde terreinen een
nieuwe bestemming krijgen, dynamische acties opgestart worden ten voordele van de
kwaliteitshandelszaken, samenwerkingen uitgewerkt worden tussen de privé-sector en
het openbaar bestuur betreffende huisvesting, tewerkstelling of vormingen, zal de
renovatie van de openbare ruimte verdergezet worden,... De bewoners van de zones
waarop het wijkcontract gericht is, zullen betrokken worden bij dit werk. In een
volgend nummer van Jette Info, mag u meer informatie verwachten over dit thema.

Nieuwjaarsreceptie lokt
veel Jettenaren

HET GEMEENTEHUIS VAN JETTE
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11

Uurrooster gemeentediensten
Dienst Bevolking, Burgerlijke Stand,
Grondgebiedbeheer (Stedenbouw) en
FIBEBO: maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30u tot 14u, donderdag
van 13u tot 19u. De dienst
Grondgebiedbeheer tussen 16u en 19u
enkel op afspraak.
Andere diensten: maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 8.30u tot 14u,
donderdag van 13u tot 16u

DIENST SOCIALE ZAKEN
Wemmelsesteenweg 102
1090 Jette - Tel. 02/421.42.01
Maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 8.30u tot 14u, donderdag
van 13u tot 16u
RAADHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
• Politiecommissariaat
Tel. 02/412.68.06
PLAATSELIJK
WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP
A. Vandenschrieckstraat 77
1090 Jette
Tel. 02/423.19.10

Op zaterdag 21 januari waren de
Jettenaren massaal op post voor de
nieuwjaarsreceptie
van
het
gemeentebestuur. Het Gemeentehuis
vormde het mooie, maar ietwat krappe
decor voor deze receptie waarop de
bewoners de goede voornemens van het
College te horen kregen, informatie
kregen over alle publiekgerichte diensten

en konden genieten van een glaasje en
een leuke babbel met de buren of de
gemeentelijke
mandatarissen
en
verantwoordelijken. Daarnaast maakten
sommige
nieuwsgierige
Jettenaren
eveneens voor de eerste maal kennis met
Het Gemeentehuis, waar de administratie
enkele maanden geleden haar intrek nam.

Vertraging januarinummer Jette Info
Vorige maand viel uw gemeentelijke informatiekrant Jette Info pas laat in
uw bus. Door een fout in het drukproces, waren sommige letters met accenten
weggevallen. In het Nederlands zorgde dit slechts voor beperkte problemen,
maar de Franstalige teksten werden hierdoor zo goed als onleesbaar. De
krant moest dus opnieuw gedrukt worden, hetgeen de vertraging verklaart.
Hoewel de fout bij de externe drukkerij ligt, vragen wij u toch om ons te
verontschuldigen voor deze vertraging.

OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
1090 Jette
• Secretariaat: 02/422.46.11
• Sociale dienst: 02/422.46.40
SOCIAAL WONINGBUREAU VAN JETTE
Wemmelsesteenweg 102
1090 Jette
Tel.: 02/421.70.90/91

Gemeenteraad
De volgende zitting van de
gemeenteraad vindt plaats op
woensdag 22 februari om 20u in
het
Raadhuis
(Kardinaal
Mercierplein 1 - niveau 2/3 raadzaal).

LEEFOMGEVING
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LONGTINSTRAAT
Vernieuwing voetpaden
De vernieuwing van de Longtinstraat gaat
verder. Na de aanleg van een verkeersplateau en
de vernieuwing van een deel van de voetpaden,
worden momenteel de voetpaden in het deel tussen
de Carton de Wiartlaan en de Jetsesteenweg
vernieuwd. De voetpadtegels worden vernieuwd,
net als de boordstenen van het voetpad en rond de
laanbomen. Sibelga, in coördinatie met de
ondernemer, zal de nieuwe kabels aanbrengen voor
de vernieuwde verlichting die reeds tegen de gevels
is aangebracht. De duur van deze werken wordt
geschat op 65 werkdagen, zodat het einde van de
werken voorzien is tegen eind april. Nadien zal het
wegdek geherasfalteerd worden. In het midden van
dit deel van de straat zal tegelijkertijd een
verkeersremmer worden aangebracht. Deze tweede
fase is voorzien voor het begin van de lente. Tijdens
de werken, zal er enkel plaatselijk verkeer
toegelaten zijn en zullen de garages tijdelijk niet
toegankelijk zijn. Tijdens de dag, tussen 7u en 16u,
zal er een parkeerverbod gelden. Buiten deze uren
is het parkeren toegelaten.

VANDERBORGHTSTRAAT
Eenrichtingsverkeer
De aanpassingswerken in de Vanderborghtstraat gaan verder, tussen de Prins Boudewijnstraat
en de Lakenselaan. Naast de vernieuwing van de
voetpaden en de boordstenen, worden er in dit deel
schuine parkeerplaatsen en nieuwe plantvakken
aangelegd. Tijdens de werken zal er
eenrichtingsverkeer worden ingevoerd, van de
Lakenselaan richting Prins Boudewijnstraat. De
garages zullen tijdelijk niet toegankelijk zijn.

BAECKSTRAAT
Verhoogde oversteekplaatsen
In de Baeckstraat zullen er ter hoogte van de
Toussaintstraat, twee verhoogde oversteekplaatsen
worden aangebracht. De werken zijn gepland voor
de tweede helft van februari en zullen in twee fasen
verlopen om de verkeershinder zoveel mogelijk te
beperken. De aanleg van een verhoogde
oversteekplaats neemt door het drogen ongeveer
twee weken in beslag. Tijdens deze periode, zal het
verkeer moeten omgeleid worden. Het verkeer
langs de Toussaintstraat zal mogelijk blijven tijdens
de werken.

KRUISPUNT
ESSEGHEMSTRAAT EN
LEOPOLD I-STRAAT
Aanpassingswerken
In het kader van de invoering van een zone 30
in verschillende Jetse woonwijken, worden er op het
kruispunt van Esseghemstraat en de Leopold Istraat aanpassingswerken uitgevoerd. Net zoals
voorheen op het kruispunt met de
Augustijnernonnenstraat, wordt er op het kruispunt
van de Leopold I-straat en de Esseghemstraat een
verhoogde oversteekplaats aangebracht om de
toegang tot een zone 30 aan te duiden. Daarnaast
zullen er in de Leopold I-straat ter hoogte van nr
353 twee wegkussens aangebracht worden, om de
snelheid te beperken tot 50 km/u. Tijdens de
werken, die 2 tot 3 weken in beslag zullen nemen,
zullen het verkeer en de bussen tijdelijk omgeleid
worden.

WERKEN MIVB
De MIVB plant vernieuwingswerken in
verschillende Jetse straten. De werken zullen in vier
fasen verlopen en zullen ongeveer drie maanden in
beslag nemen. De eerste fase vindt plaats in de
Rommelaerelaan (tussen de Stiénonlaan en de
Masoinlaan). De tweede fase in de Masoinlaan
(tussen de Rommelaerelaan en de Hubertstraat).
De derde fase in de Masoinlaan (tussen de
Hubertstraat en het Van Gehuchtenplein) en de
vierde fase op het Van Gehuchtenplein. Tijdens de
werken zal de MIVB erop toezien dat het verkeer zo
weinig mogelijk hinder ondervindt.

VEILIGHEID IS ONZE TAAK

Politiezone Brussel-West
Elke maand, boren we in deze rubriek “Politie in de praktijk”, een thema aan rond de relatie tussen u en de politiediensten. Er
zullen raadgevingen worden verstrekt, informatie doorgegeven, om u het leven te vereenvoudigen en u beter te beschermen. Zo blijft
u op de hoogte van de laatste nieuwtjes op wettelijk niveau of rond de organisatie van de diensten van de politiezone Brussel-West.

Resultaten Bob-campagne
in Politiezone Brussel-West
Tijdens de eindejaarsperiode, hield het Belgisch Instituut voor
Verkeersveiligheid (BIVV) haar traditionele Bob-campagne.
Deze campagne tegen het rijden onder invloed van alcohol kent
reeds 10 jaar een groot succes. De slogan “Kies een Bob en ‘t is
feest” begeleidde dit jaar de Bob-campagne, die de mensen
aanspoort om een bestuurder aan te duiden die niet drinkt en
ervoor zorgt dat zijn vrienden een toffe en vlekkeloze avond
beleven.
De Politiezone Brussel-West organiseerde eveneens
verschillende acties in het kader van de Bob-campagne. Er
vonden drie grote acties plaats op het grondgebied van de vijf
gemeenten van onze politiezone (Jette, Sint-Jans-Molenbeek,
Ganshoren, Koekelberg en Sint-Agatha-Berchem) op
verschillende data: 23 december van 15u tot 24u; 06 januari
van 18.30u tot 07 januari 2u; 13 januari van 18.30 uur tot 14
januari 2u.
• Aantal gecontroleerde voertuigen : 431
• Aantal afgenomen ademtesten : 429
• Aantal positieve testen : 11
• Aantal testen in alertfase : 3
• Aantal ingetrokken rijbewijzen : 11
• Aantal processen-verbaal voor andere inbreuken
(boorddocumenten, technische controle, nietverzekering en andere ) : 48

laten oplopen tot 27,500 euro in geval van recidivisme.
Bovendien zal u uw rijbewijs een tijd moeten inleveren, met een
minimum van 3 uur en de mogelijkheid tot het definitief
intrekken van uw rijbewijs bij zware of herhaaldelijke
overtredingen. De Bob-campagnes bewijzen hun nut. Door de
verhoogde pakkans en de sensibilisering, kiest men meer en
meer voor een Bob om zich veilig thuis te brengen. Gelukkig
maar, aangezien bestuurders die de limiet overschrijden, een
veel groter risico lopen op een ongeval. Bij 0,5 promille
vergroot het risico op een dodelijk ongeval met 2,5 maal, bij
0,8 promille met 4,5 maal, bij 1,5 promille met 16 maal,...
Rijden onder invloed (vanaf 0,5 promille) speelt bovendien een
rol in naar schatting 19% van alle ongevallen met gekwetsten en
22% van alle ongevallen met doden en zwaargewonden. Cijfers
die aanzetten tot nadenken.

Weet dat u in geval van dronken rijden moet rekenen op een
boete van minstens 137,50 euro. Een rechter kan deze boete

Te huur

Jette

APPARTEMENT
Jules Lahayestraat 178
(appartement nr 10)
- gelijkvloers
83m2 - 1 slaapkamer - tuin - halfingerichte keuken
huur 460,45 euro + lasten 92 euro
voorbehouden aan rolstoelgebruikers
Vrij: 01/03/2006
Maximum toegelaten inkomen (1
inkomen: 18.147,14 euro; 1 inkomen +
pers.: 20.163,49 euro; 2 inkomens:
23.043,90 euro + v/gehandicapte ten
laste: 3.456,57 euro)
Geïnteresseerd?
Tel. Gemeentelijke dienst
Gemeentepatrimonium:
02.423.13.98/90 of
0475/93.70.16.

Afschaffing fiscale zegels
aanvraag rijbewijs
Sinds 1 februari 2006 moet u voor uw aanvraag van uw rijbewijs niet
langer met fiscale zegels betalen. Bij de aanvraag van een rijbewijs, een
voorlopig rijbewijs, een leervergunning en een internationaal rijbewijs kan u
voortaan cash betalen of via overschrijving of elektronische betaling. Op deze
manier, betaalt de aanvrager de retributie rechtstreeks aan de gemeente.

Publiciteit Leven te Jette
Naar aanleiding van de jaarmarkt,
brengt het gemeentebestuur op het einde
van de zomervakantie jaarlijks de
brochure “Leven te Jette” uit. Hierin
vinden de Jettenaren naast nuttige
informatie over het bestuur en de
verenigingen, een overzicht van alle
handelszaken in onze gemeente. Om de
publiciteit in dit handelsrepertorium te
organiseren,
zullen
drie
verantwoordelijken een bezoek brengen
aan de Jetse handelszaken en
ondernemingen. Deze personen zijn
André Electeur, Yves Putzeys en Serge
Meyen. Zij zijn de personen die de
publiciteit verzorgen voor het enige echte
gemeentelijk handelsrepertorium “Leven
te Jette”.

RÉPERTOIRE OFFICIEL
COMMUNE DE JETTE

OFFICIEEL REPERTORIUM
GEMEENTE JETTE

2005-2006

Jette

Vivre à
Leven te

RÉPERTOIRE ÉDITÉ PAR L’ASBL COMMUNALE «COMMERCE ET MARCHÉ ANNUEL JETTOIS»
SOUS LE PATRONAGE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE JETTE.
REPERTORIUM UITGEGEVEN DOOR DE GEMEENTELIJKE VZW «HANDEL EN JAARLIJKSE JETSE MARKT»
ONDER DE BESCHERMING VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN JETTE.
Ed. resp.:Yves Putzeys,
Président asbl Commerce et Marché annuel jettois
Chaussée de Jette, 1090 Jette

Ver. Uitg.:Yves Putzeys,
Voorzitter vzw Handel en Jaarlijkse Jetse Markt
Jetsesteenweg, 1090 Jette.
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Sociale huisvesting met een har t

O S S I E R

De Jetse Haard, sociale woningen
in een aangename leefomgeving
De Jetse Haard is een van de 33
sociale huisvestingsmaatschappijen die
instaan voor het beheer van de sociale
woningen in het Brussels Gewest. Met
haar aanbod van 1176 sociale woningen,
vormt de Jetse Haard de belangrijkste
medespeler voor de huisvesting in onze
gemeente. De huisvestingsmaatschappij
vormt bovendien een dynamisch geheel,
waarbij de medewerkers en bestuurders
constant ijveren voor de evolutie van
leefomstandigheden van de huurders.

Praktisch
Vele Jettenaren zijn vragende partij
voor een sociale woning. Hoe verloopt
een aanvraag en het bekomen van een
dergelijke woongelegenheid in de
praktijk?
De verwervingsmodaliteiten voor
een sociale woning hangen af van een
hele reeks voorwaarden. U mag geen
eigenaar zijn van een onroerend goed.
Er gelden eveneens inkomensvoorwaarden. Een gezin met twee
inkomsten of meer mag bijvoorbeeld
een maximum inkomen hebben van
22.498,58 euro. Daarnaast moet u als
toekomstig
huurder
bij
de
huisvestingsmaatschappij
al
uw
verplichtingen vervuld hebben (zoals
betaling van de huurprijs, de lasten,
onderhoud van de vertrekken,...) en
moet u wettig in België verblijven.
Bovendien geldt er slechts een enkele
inschrijving per volwassene.
Algemeen genomen hangt de plaats
van de aanvraag af van twee factoren:
de inschrijvingsdatum en de prioriteit
die wordt toegekend door de wet.
Bijvoorbeeld: alleenstaande met een of
meerdere kinderen, een gehandicapte
persoon binnen het gezin, het
onverwacht verliezen van de woning
(brand, expropriatie),... Het is
belangrijk om weten dat het klassement
evolueert met de situatie van de
kandidaat.
De wachttijd hangt eveneens af van
het aantal beschikbare woningen die
aangepast zijn aan de samenstelling
van het gezin. Grote woningen, met
meer dan drie slaapkamers, zijn
zeldzaam en kennen een lange
wachttijd. Hetzelfde geldt voor de
appartementen met 1 slaapkamer.
Bovendien wordt er prioriteit verleend
aan de aanvraag tot overplaatsing naar
een geschikter appartement door
huurders
van
de
sociale
huisvestingsmaatschappij.
Zoals u kan vaststellen, zijn de
criteria om een sociale woning te
bekomen erg precies en zijn deze
opgesteld om de mensen te helpen die
de hulp het hardst nodig hebben. Voor
een aanvraag tot sociale woning of voor
meer inlichtingen, kan u contact
opnemen met de Jetse Haard.
De Jetse Haard
Jules Lahaysestraat 282
- Residentie Esseghem 3
Tel: 02.478.38.35
Openingsuren: maandag tot
vrijdag van 9u tot 12u,
maandag tot donderdag van
14u tot 17u
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1176 sociale woningen
Sinds de oprichting in 1922, probeert
de Jetse Haard mensen met problemen of
met een klein inkomen aan een woning te
helpen. Gezien de evolutie van de
huisvestingsmarkt in en rond onze
hoofdstad, met haar stijgende huur- en
koopprijzen, neemt het belang van de
sociale huisvestingsmaatschappij nog toe.
Het immobiliënpatrimonium van de Jetse
Haard binnen onze gemeente telt 1176
sociale woningen. De bekendste plaatsen
in onze gemeente zijn de residenties
Esseghem in de Lahayestraat, die goed
zijn voor bijna 600 woningen, en de vier
gebouwen van het Floraircomplex op de
De Greeflaan, die ongeveer 300
woningen
tellen.
De
overige
appartementen en huizen zijn verspreid

over Jette, zoals op de Stiénonlaan,
Rommelaerelaan,
Hoornaertstraat,
Delathouwerstraat,
Loossensstraat,
Baeckstraat, Sint-Vincentius a Paulostraat,
Vanderperrenstraat, Serkeynstraat, De
Grijsestraat, Baudouxstraat, De Heynlaan,
Heymboslaan en Depairelaan. De Jetse
Haard wil de sociale woningen veeleer
versnipperen dan samen te brengen in
grote gebouwen. Daarom worden er nog
steeds woningen aangekocht om ze te
renoveren en vervolgens als sociale
woning aan te bieden, zoals het project
op de Serkeynstraat.
Het aanbod aan sociale woningen
overschrijdt
trouwens
de
gemeentegrenzen. De verschillende
sociale
huisvestingsmaatschappijen

werken met eenzelfde informaticasysteem,
volgens dezelfde toekenningsvoorwaarden
en op basis van een gemeenschappelijke
gegevensbank. Via dit systeem is er een
vlotte coördinatie van de dossiers
mogelijk. Het volstaat voor de aanvrager
om zich in te schrijven bij een sociale
huisvestingsmaatschappij van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest om ook op de
hoogte gebracht te worden van het
aanbod van de overige Brusselse
huisvestingsmaatschappijen.

Renovaties en nieuwe
constructies
Vele mensen hebben problemen om
een sociale woning te bekomen binnen het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De
wachtlijsten zijn soms bijzonder lang. In
Jette was er voorheen een rotatie van
bijna 100 woning per jaar, maar deze
trend neemt de laatste jaren opmerkelijk
af. Hierdoor daalt het jaarlijks
vrijgekomen aanbod, waarop men enkel
kan anticiperen door bestaande woningen
aan te kopen en te renoveren of door
nieuwe constructies. Net om het aanbod
sociale woningen in onze gemeente te
laten toenemen, werd het Sociaal
Woningbureau geïntegreerd binnen de
Jetse Haard.
Het is geen eenvoudige taak om in een
stedelijke omgeving als Jette een afdoende
antwoord te bieden op de aanhoudende
vraag naar kwalitatieve en betaalbare
huisvesting. In dit dossier ontdekt u hoe de
Jetse Haard zich inzet om zoveel mogelijk
Jettenaren
een
waardige
woongelegenheid te bieden.

Werken aan een veilige
en milieuvriendelijke woonomgeving
Het bestuur en de medewerkers van de
Jetse Haard zetten zich dagelijks in om de
leefomgeving van de huurders zo
aangenaam mogelijk te maken. Via een
brede waaier aan maatregelen en
initiatieven, wil men het welzijn van de
bewoners verbeteren, zowel binnen als
buiten de huurwoning. Er wordt gewerkt
aan een veilige woonomgeving, met oog
voor de openbare reinheid, terwijl er ook
aandacht wordt besteed aan de veiligheid
binnen de woning, zoals bijvoorbeeld
preventie van CO-vergiftiging, of aan het
budget van de huurders via cogeneratie of
energiebesparende maatregelen.

Beveiligingsmaatregelen
Het
Gewest
ondersteunt
de
gemeentelijke acties die bijdragen tot de
kwaliteit van de openbare ruimte. In dit
kader, kon de gemeente in het verleden
rekenen op subsidies van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest om de sociale
woningen te beveiligen. Op aanvraag van
de bewoners, werden de ingangen van
het Esseghemcomplex opgedeeld en
beveiligd met een badgesysteem. De
vrijgekomen ruimte kreeg een bestemming
van openbaar nut. De bureaus van de
Jetse Haard werden uitgebreid en het
Sociaal Woningbureau kreeg een plaats

binnen het complex, net als het sociaal
project van l’abordage. Met het oog op
de beveiliging, werden er eveneens
camera’s aangebracht in het Esseghemen het Floraircomplex. In samenwerking
met de gemeentelijke preventieploeg,
werden
er
bovendien
twee
preventiemedewerkers aangesteld die
Esseghem en Florair als werkterrein
hebben.
Ook aan de reinheid in de buurt wordt
de nodige aandacht besteed. Zo werd er
een hondenhoekje ingericht op het
Esseghemterrein en werd er een
verantwoordelijke
aangeduid
die
administratieve boetes kan opstellen.
Gecombineerd
met
specifieke
controleacties, in de aanwezigheid van de
politie, helpen deze maatregelen om het
hondenpoepprobleem aan te pakken.

Energiebesparing
De Jetse Haard strijdt tevens tegen
koolstofmonoxydevergiftiging (CO). Alle
boilers in de badkamers van de vier
Florair-gebouwen werden vervangen door
een gecentraliseerde waterverwarmingstoestel in de stookplaatsen van de
gebouwen. Deze maatregel komt zowel
het gebruikscomfort als de veiligheid ten
goede. Door de boilers te verwijderen uit

de badkamers, elimineert men het risico
op CO-vergiftiging in deze ruimtes.
De sociale huisvestingsmaatschappij
denkt ook aan het budget van de huurder
en aan het leefmilieu. Zo is de Jetse Haard
voor haar Esseghem- en Florairgebouwen
met
Sibelga
een
samenwerking
aangegaan voor een cogeneratieproject.
Hierbij wordt de elektriciteitsproductie
gekoppeld met de warmwaterproductie.
Sibelga neemt de volledige investering
van deze installatie voor zich. De huurders
daarentegen zullen kunnen genieten van
een energiebesparing die een korting
oplevert van meer dan 5% op hun
energiefactuur. Met het Brussels Instituut
voor Milieubeheer (BIM) werd er dan weer
een samenwerking afgesloten om 12
gezinnen te begeleiden om minder
energie (gas en elektriciteit) te verbruiken.
Als deze test positief uitvalt, zullen ook de
andere huurders kunnen profiteren van de
ervaring van deze gezinnen.
De kwaliteit van de woonomgeving
vormt ook voor de Jetse Haard een werk
van lange adem, dat bestaat uit
verschillende factoren die elk afzonderlijk
evolueren en bijdragen tot de
tevredenheid van de vele huurders.
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Sociale huisvesting met een har t

Het Sociaal Woningbureau
Aanbod sociale woningen uitbreiden
In de lente van 2001 werd het Sociaal
Woningbureau opgericht. Het bureau
vormt een partnerschap tussen de
gemeente Jette, het OCMW en de Jetse
Haard, en wordt gesubsidieerd door het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds kort
werkt het Sociaal Woningbureau in
nauwe samenwerking met de Jetse Haard.
Het
doel
van
het
Sociaal
Woningbureau (SW) is om het aantal
woningen met lage huurprijzen te
verhogen. De eigenaars die hun goed
toevertrouwen aan het beheer van het SW
hebben verschillende voordelen: een
financiële zekerheid, een goed beheer en
stevige garanties.
In de onderhandelingen die het Sociaal
Woningbureau voert met de eigenaars,
zijn twee elementen vaak doorslaggevend:
de premie toegekend door de gemeente
(premie gelijk aan 10% van de
onroerende
voorheffing)
en
de
mogelijkheid
om
bepaalde
vernieuwingswerken uit te voeren in de
woning, via de werkman van het SW. De
garantie van een regelmatige betaling van
de huur, overtuigt eveneens veel
eigenaars.
Met de vrijgekomen woningen, bereikt

het woningbureau het vooropgestelde
publiek. De huurders leven veelal van
vervangingsinkomens of kunnen slechts
rekenen op een laag inkomen. Het SW
vervult dus volledig haar sociale rol door
woningen aan te bieden aan dit
kwetsbaar publiek. Een bijkomend
voordeel van het systeem is dat de
verspreiding van de sociale woningen
voor een socio-economische en culturele
mix zorgt in de wijken.
Het Sociaal Woningbureau van
Jette biedt verschillende voordelen:
... voor de huurder
De personen die voldoen aan de
vastgelegde condities om een sociale
woning te bekomen, kunnen huurder
worden bij het SW Jette en genieten van
verschillende voordelen.
- Een woonst in goede staat, conform
aan de veiligheids-, gezondheids- en
bewoonbaarheidsnormen.
- Een matige huurprijs die aangepast is
aan de kwaliteit van de woonst.
- Een betalingsgemak voor wat de
betaling van de huurwaarborg betreft en
een
verzekerde
maatschappelijke
begeleiding.

... voor de eigenaar
Door uw eigendom toe te vertrouwen
aan het SW, krijgt u de zekerheid van een
goed beheer en van stevige waarborgen.
- Het huurgeld wordt steeds aan de
eigenaar betaald, zelfs indien de woning
onbewoond is.
- De woning wordt hersteld in geval
van schade met uitzondering van deze
door het normaal gebruik.
- Het SW Jette waakt er over dat de
clausules van het huurcontract nageleefd
worden (verzekering, huurwaarborg,...).
U bent eigenaar? Het Sociaal
Woningbureau kan u helpen!
Leegstaand
appartement,
verhuurmoeilijkheden,... U wil geen
zorgen meer? U kan uw eigendom in
handen geven van het Sociaal
Woningbureau
van
Jette.
Voor
bijkomende informatie, contacteer het
Sociaal Woningbureau van Jette.
Sociaal Woningbureau
Jules Lahayestraat 288
vanaf 15 maart)
Tel: 02.421.70.90

De Jetse Haard...
...1176 woningen
• Esseghemcomplex - 5 gebouwen
- Lahayestraat
• Floraircomplex - 4 gebouwen
- De Greeflaan
• Stiénoncomplex - 2 gebouwen
- Rommelaere-laan, Stiéonlaan en Hoornaertstraat
• Hoornaertstraat 3, 12, 22
• Baudouxstraat 43 en 44
• De Grijsestraat 8 en 10
• Vanderperrenstraat 20, 22, 24, 26, 28 en 30
• Baeckstraat 2, 2A en 2B
(huidige renovatie)
• Sint-Vincentius a Paulostraat 43, 45 en 47
• Delathouwerstraat 4 en 6
• Loossensstraat 38 en 40
• Serkeynstraat 35
• Rommelaerelaan 46, 50, 54, 56, 58, 60, 64
• De Heynlaan 27, 29
• Heymboslaan 15, 21, 27, 37, 39
• Depairelaan 200

Lopende en geplande projecten
▼ Raamwerk Florair:

Het uitgebreide patrimonium van de
Jetse Haard brengt heel wat onderhoudsen renovatiewerken met zich mee. Via
nieuwe projecten wordt bovendien
getracht om de woonomstandigheden
constant te verbeteren.

Er wordt momenteel een studie
gevoerd om de problemen met het
raamwerk op te lossen. Er wordt binnen
afzienbare tijd een project ingediend om
gewestelijke subsidies te bekomen.

▼ Voorgevel Esseghem I:

▼ Camera’s:

De voorgevel zal vernieuwd worden,
met een volledige renovatie en installatie
van dubbele beglazing. Het project wacht
op de stedenbouwkundige vergunning.

Met het oog op de veiligheid, zullen er
camera’s geïnstalleerd worden aan de
ingangen en de garages van het
Esseghem- en het Floraircomplex.

▼ Voorgevel Esseghem II:

▼ Verwarmingssysteem
Delathouwerstraat/Loossens
straat:

Ook hier wordt de voorgevel
vernieuwd, met de installatie van dubbele
beglazing
met
het
oog
op
energiebesparing voor de huurders. Het
project is aan de gang.

In
de
gebouwen
op
de
Delathouwerstraat/Loossensstraat zal een
nieuwe
verwarmingsen
warmwaterinstallatie
worden
aangebracht. De subsidies zijn toegekend

en het project zal nog begin dit jaar
aanvangen.

▼ Verwarmingssysteem
Vanderperrenstraat:
Er wordt een dossier ingediend om
een
nieuw
verwarmingsen
warmwatersysteem te installeren in de
woningen in de Vanderperrenstraat.

▼ Rookdetectors:
De laatste rookdetectors worden
aangebracht, zodat alle woningen
conform het gewestelijk besluit over
rookdetectors beschikken.

▼ Liften:
Er worden subsidies aangevraagd bij
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de
liften
in
de
Esseghemen
Florairgebouwen te vernieuwen.

Stadsfresco’s brengen kleur
in Esseghemcomplex
Midden
mei
2005
bracht
graffitikunstenaar Gaëtan Tarantino met
een tiental collega’s de eerste stadsfresco
aan op een kale muur van het
Esseghemcomplex. Op het initiatief van
Tarantino, in samenwerking met de sociale
huisvestingsmaatschappij de Jetse Haard
en met l’Abordage, werden er met enkele
spuitbussen
prachtige
kleurrijke
tekeningen tevoorschijn getoverd. Deze

fresco was de eerste in een reeks van een
vijftal stadskunstwerken die op deze
ruimte in de Lahayestraat zullen worden
aangebracht. Tijdens de krokusvakantie is
er bovendien een atelier gepland waarbij
de kinderen zelf ook een fresco kunnen
aanbrengen volgens een vooraf
vastgesteld thema.
Het doel is niet enkel om de
verwaarloosde openbare ruimtes of kale

plekken op te knappen op een kleurrijke
manier, maar ook om de autoriteiten en
de bewoners te tonen dat stadsfresco’s een
volwaardige kunstexpressie is, die de
mensen gratis krijgen aangeboden. Door
deze
jonge
kunstenaars
een
expressieruimte aan te bieden, toont de
Jetse Haard dat ze de jongeren serieus
neemt en dat deze hun plaats hebben
binnen de samenleving.
Jette info nr. 128 - februari 2006
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Verbinding Simonis/Noord-Westen van Jette:
Meningen uitwisselen op informatievergadering
Op dinsdag 10 januari vond er een
informatievergadering plaats over het
lastenboek van de impactstudie over de
verbinding Simonis/Noord-Westen van
Jette. Sinds de aankondiging van dit
project dat een snelle voorbinding
voorzag tussen het metrostation Simonis
en het Noord-Westen van Jette, vroeg
onze gemeente met aandrang aan de
gewestelijke autoriteiten om alle mogelijke
alternatieven te onderzoeken, net als hun
impact op de betrokken wijken. Via het
openbaar onderzoek, konden de
omwonenden, de betrokken handelaars
en de gemeentelijke autoriteiten hun

opmerkingen geven over het lastenboek
van de impactstudie. Dit lastenboek zal de
basis vormen voor het studiebureau dat de
impactstudie moet uitvoeren. Deze studie
moet de gevolgen onderzoeken van een
snelle verbinding tussen Simonis en het
Noord-Westen van Jette, op het vlak van
de mobiliteit (verkeer en parkeren), de
stedenbouwkundige
integratie,
de
economische en handelsactiviteiten, het
patrimonium (architecturaal en natuur),
het geluidsmilieu, de luchtkwaliteit, de
omwonenden
en
voorbijgangers
(voornamelijk wat betreft veiligheid), het
sociaal leven, de fauna en flora.

Talrijk opgekomen bewoners
De informatievergadering die op
10 januari werd georganiseerd op
initiatief van de Colleges van
Burgemeester en Schepenen van Jette
en Ganshoren lokte heel wat
bewoners van de beide gemeenten.
Geleid door een vertegenwoordiger
van de MIVB, gaf deze vergadering
de omwonenden de kans om hun
opmerkingen en vragen te uiten. Het
Gewest wilde dan weer verduidelijken
dat we voortaan niet langer over
“Tram 10” praten maar over de
“Verbinding Simonis/Noord-Westen
van Jette”. Dit betekent dat alle

alternatieven worden onderzocht, van
het behoud van huidige situatie tot
een verbinding via bus, tram of metro.

Twijfels
Op de vergadering werden de
mobiliteitszorgen van het Gewest
verduidelijkt. De bewoners en de
gemeentelijke autoriteiten vroegen
echter om de basishypothese
treffender en relevanter aan te tonen:
waarom een snelle verbinding
ontwikkelen als er reeds een busdienst
Simonis met het AZ-VUB verbindt?
Ongeacht
de
impact
op
stedenbouwkundig, economisch en
sociaal vlak.

Afval sorteren : glasbollen in uw buurt
De Heynlaan, parking Heilige-Clarakerk
Van Engelandlaan/Jectagaarde
Schuermansstraat, parking Sint-Jozefkerk
Tentoonstellingslaan/Moyenslaan
Laarbeeklaan/Kleine Sint-Annastraat
Eugène Toussaintstraat, ter hoogte van nr 132
Wemmelsesteenweg, ingang OCMW
Jetselaan/Vlamingenstraat
Van Bortonnestraat, parking Delhaize
de Levis Mirepoixlaan, ter hoogte van school Van Helmont
Broustinlaan/Vanderborghtstraat
Serkeynstraat/Ongenastraat
Hainautstraat, parking Delhaize
OLV van Lourdes, achter Delhaize en achter de bank
Secrétinlaan/Jules Lahayestraat, centrale berm
De Greeflaan/Residentie Florair
Jeugdpark, ter hoogte van het tenniscomplex
Jules Lahayestraat/Residentie Esseghem 2
De Munterlaan, parking
Faesstraat/de Levis Mirepoixlaan
Carton de Wiartlaan/Longtinstraat
Lakenselaan, centrale berm ter hoogte van nr 50
Léopold I-straat, ter hoogte van GB

U hebt vast en zeker reeds opgemerkt dat de glasbollen op de meeste
plaatsen verdubbeld zijn. Naast de gekleurde glasbol werd er een witte
glasbol bijgeplaatst. Het doel is om het sorteren van het glasafval te
vergemakkelijken. Door het wit glas van het gekleurd glas te scheiden, is
de recyclage efficiënter dan ooit.
Het principe is eenvoudig. Het volstaat om u naar de dichtstbijzijnde
glasbol te begeven en juist te mikken. Het wit glas in de witte glasbol en
het gekleurde glas in de gekleurde glasbol. Net Brussel komt het glas
vervolgens gescheiden ophalen en kan het nog doelgerichter recycleren.

De glasbollen in Jette
De nieuwe glasbollen worden geleidelijk aan geïnstalleerd in het hele
Brusselse gewest. Ook in Jette wordt de verdubbeling van de glasbollen
doorgevoerd. Er werden echter ook enkele glasbollen verwijderd omdat
de ruimte niet gepast was om een bijkomende glasbol te plaatsen. Zo is
de glasbol op de Van Rolleghemstraat (Sint-Clarakerk) en op het
Tuinwijkplein verdwenen. De glasbollen in de Toussaintstraat, de
Wemmelsesteenweg (ingang OCMW) en de de Levis Mirepoixlaan (ter
hoogte van de Van Helmontschool) zullen verdubbeld worden.
Er zullen bovendien beveiligingswerken worden uitgevoerd op de Van
Engelandlaan/Jectagaarde;
Moyenslaan;
James
Deanplein,
Faesstraat/de Levis Mirepoixlaan; Carton de Wiartlaan/Longtinstraat en
Broustinlaan/Jetselaan.
De bijgevoegde lijst zal u helpen om de dichtstbijzijnde glasbol te
vinden.

Waarheen met uw afval?
Hinderlijke voorwerpen
OPHALING DOOR NET BRUSSEL. Net
Brussel komt op afspraak uw hinderlijke
voorwerpen aan huis ophalen. Het
volstaat om te bellen naar het gratis
nummer 0800/981.81. U maakt een
afspraak, tijdens de wintermaanden
zelfs op zondag, en zorgt ervoor dat er
iemand thuis is op de vastgestelde datum
en het overengekomen uur. Elke 6
maanden heeft u recht op de gratis
ophaling van 2m3 grof huisvuil. Voor elke
bijkomende m3 betaalt u vervolgens 19
euro.
GEWESTELIJK CONTAINERPARK. U
kan met uw grofvuil (elektrische
huishoudtoestellen, meubelen,...) ook
terecht
in
twee
gewestelijke
containerparken. Het Containerpark
Noord bevindt zich in de Rupelstraat in
Brussel. Het Containerpark Zuid vindt u in
de Brits Tweede Legerlaan (vlakbij
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Humaniteitslaan) in Vorst. Open van
dinsdag tot zaterdag van 9u tot 16u.
Voor de huishoudens is dit gratis.
Particulieren, handelaars, ambachtslui
en kleine ondernemingen kunnen
eveneens met hun bouw- of afbraakafval
(chassis, gootstenen, rolluiken, marmer,
balken,...) terecht in de containerparken
van het Gewest.

Groenafval en
klein chemisch afval
BEPLANTINGSDIENST. Met takken (met
een maximumdiameter van 7cm), ander
groen afval en klein chemisch afval kan u
het hele jaar terecht bij de dienst
Beplantingen (gemeentelijke serres Laarbeeklaan 120) elke dinsdag en
donderdag van 9 tot 12u en op zaterdag
van 9 tot 14u. Het groenafval wordt
beheerd via een kaartsysteem met
barcode. Deze kaart identificeert de

gebruiker. Het volume van het afval wordt
bepaald door de beambte en
desgevallend wordt de rekening
opgestuurd naar de gebruiker. Tarief voor
Jetse particulieren: 2 m3 gratis per jaar, 5
euro/m3 vanaf de 3de m3. Tarief Jetse
tuinondernemingen: 12,50 euro/m3.
Tarief niet-Jetse particulieren: 12,50
euro/m3. Tarief niet-Jetse ondernemingen:
25 euro/m3.
OPHALING GEWEST. Van de lente tot
de herfst, organiseert het Gewest op
zondagnamiddag
een
wekelijkse
ophaling van groenafval. In de lente, zal
deze ophaling van groenafval hervat
worden maar we houden u zeker op de
hoogte van de aanvangsdatum.
MOBIELE GROENE PLEKJES. Het
chemisch afval bevat vaak stoffen die het
leefmilieu schade kunnen toebrengen en
vraagt dus om een specifieke
behandeling. Breng uw huishoudelijk

chemisch afval naar de gemeentelijke
Groene Plekjes of naar de mobiele
Groene Plekjes (voertuigen van Net
Brussel).
Opgelet! De groene plekjes mogen
niet langer medicatie aanvaarden.
Hiermee moet u voortaan bij uw
apotheker terecht.
De kalender van de mobiele
Groene Plekjes in Jette voor begin
2006:
Kardinaal Mercierplein (politie) op
13 februari en 13 maart telkens van
17.15u tot 18.15u
Woestelaan (OLV van Lourdes) op
27 februari en 27 maart telkens van
18.30u tot 19.30u
Indien iedereen zijn steentje bijdraagt
voor een selectieve afvalophaling, zijn we
op weg naar een gezond(er) leefmilieu.

SAMENLEVING

Chauffeurs gezocht
voor de Minder Mobielencentrale
Niet iedereen kan zich even vlot
verplaatsen. De dienst gezinshulp van
het OCMW heeft daarom een Minder
Mobielencentrale opgericht binnen
onze gemeente om mensen met een
beperkte mobiliteit te helpen bij hun
verplaatsingen. De dienst is echter
nog op zoek naar vrijwilligers om het
project te ondersteunen.
In Vlaanderen bestaat de Minder
Mobielencentrale reeds sinds een
vijftiental jaar. Dit initiatief van
Taxistop brengt vrijwilligers met een
voertuig en een beetje tijd in contact
met mensen met een beperkt inkomen
die zich moeilijk kunnen verplaatsen
door uiteenlopende redenen (leeftijd,
handicap, isolement,...). Door het
succes van dit project in Vlaanderen,
lanceerde het OCMW in Jette een
gelijkaardig initiatief in Jette. De
dienst gezinshulp coördineert de
aanvragen en zoekt een beschikbare

chauffeur die zich wil inzetten voor
anderen. Om het project in goede
banen te leiden zoekt het OCMW nog
vrijwilligers in het bezit van een auto
in goede staat (en verzekerd) en vrije
tijd (twee namiddagen per week).
De vrijwilligers moeten zich enkel
bekommeren over hun stiptheid. Voor
het overige zijn ze niet verbonden
aan strikte uurroosters aangezien ze
zich inzetten voor de Centrale zoals
het hen uitkomt, naargelang hun
beschikbare tijd. Bovendien blijven de
vrijwilligers steeds baas over hun
eigen voertuig. De voertuigen die
worden ingezet voor de Centrale
worden trouwens verzekerd tegen alle
problemen die zich zouden kunnen
voordoen tijdens de verplaatsingen
voor de dienst (beschadiging aan het
voertuig, aan de vervoerde persoon,
aan de bestuurder,...). Er wordt een
forfaitaire vergoeding berekend op

basis van het aantal kilometer. De
vrijwilligers moet dus geen kosten
maken om zich ten dienste te stellen
van anderen.
Als u geïnteresseerd bent om u als
vrijwilliger in de zetten voor de
Minder Mobielencentrale, kan u het
OCMW contacteren. Openbaar
Centrum
voor
Maatschappelijk
Welzijn - Minder Mobielencentrale Sint-Pieterskerkstraat 47-49 - tel:
02.422.46.96.

Wie kan genieten van de
diensten van de Minder
Mobielencentrale?
De personen die een beroep willen
doen op de dienst van de Minder
Mobielencentrale, moeten aan enkele
voorwaarden voldoen. Ze moeten in
Jette wonen en over een beperkt
inkomen beschikken (maximum het

dubbel van het leefloon ofwel
1251,20
euro
voor
een
alleenstaande, 834,12 euro voor een
samenwonende en 1668,28 euro
voor een gezinshoofd). Daarnaast
moeten deze personen beperkt zijn in
hun mobiliteit, door hun leeftijd,
handicap, isolement,...

Speelplein 2006
Animators(trices)
gezocht voor Kids’
Holidays Jette!

Kies voor kinderen, kies voor pleegzorg
De vzw ‘Kiezen voor
Kinderen’
heeft
als
pleegzorgdienst reeds meer
dan 20 jaar ervaring. De
dienst ontfermt zich over
plaatsingen van kinderen en jongeren
(0j - 18j). Hierbij wordt in het
bijzonder gewaakt over het bewaren
van de band tussen het kind en de
ouders. Het team staat in voor de
begeleiding van gemiddeld 54
kinderen en jongeren. Hun taak
bestaat uit het werven en selecteren
van
kandidaat-gezinnen,
het
voorbereiden van een plaatsing, het
zoeken naar een geschikt gezin voor
het aangemelde kind, het begeleiden
van een plaatsing, het evalueren van
de begeleiding en nazorg. ‘Kiezen
voor Kinderen’ probeert het juiste

gezin te vinden en begeleidt de
kinderen, de pleegouders en de eigen
ouders van de kinderen gedurende de
plaatsingsperiode,
vanaf
de
voorbereiding tot en met de nazorg.
Op
dinsdag
21
februari
organiseert de vzw ‘Kiezen voor
Kinderen’ een informatieavond. Op
deze
informatieavond
krijgen
geïnteresseerden
uitgebreide
informatie over pleegzorg en wordt er
gepeild naar de algemene motivatie
van de geïnteresseerden. Na de
informatieavond
of
het
kennismakingsgesprek
kunnen
deelnemers zich schriftelijk inschrijven
als kandidaat-pleegouders. ‘Kiezen
voor Kinderen’ neemt op basis
daarvan zelf contact op met de

kandidaten om afspraken te maken
voor de selectie. Deze gebeurt
individueel en is opgebouwd uit een
reeks selectiegesprekken (4-5) rond
specifieke thema’s en een afrondend
evaluatiegesprek.

Geïnteresseerd?
Kom dan naar de
INFORMATIEAVOND
KIEZEN VOOR KINDEREN
dinsdag 21 februari 2006 om 20 uur
Kiezen voor Kinderen vzw
Firmin Lecharlierlaan 147
1090 Jette
tel. 02.426.10.55
fax. 02.426.68.42
pleegzorg@kiezenvoorkinderen.be
www.kiezenvoorkinderen.be

Kinderstages
tijdens de Krokusvakantie
De Kinderboerderij

Ateliers van Caroline

Vakantiegids 2006

De Kinderboerderij biedt tijdens de
Krokusvakantie een stage aan voor
kinderen tussen 7 en 10 jaar. De kleine
stedelingen leren er het leven op de
boerderij kennen en kunnen er genieten
van allerlei activiteiten met de dieren van
de
boerderij,
knutselwerk,
keukenactiviteiten,...
Prijs: 55 euro/stage. Opvang: 1,50
euro (‘s morgens) en 2 euro (‘s avonds).
Inschrijving op woensdag 8 februari
tussen 13u en 16u op het nr
02.479.80.53. Nadat u telefonisch hebt
ingeschreven, hebt u 1 week om de
betaling uit te voeren op de rekening van
de Kinderboerderij 068-2075743-67.
Zoniet zal de plaats aan een ander kind
worden doorgegeven.

Kinderen van 4 tot 7 jaar kunnen
tijdens de krokusvakantie terecht bij
Ateliers van Caroline. Ze kunnen er
deelnemen aan een waaier aan
activiteiten zoals knutselen, theater,
muziek en een initiatie circustechnieken.
De activiteiten vinden plaats van 9u tot
16.30u. Er is een opvang voorzien vanaf
7.30u en tot 18.30u, tegen een toelage
van 10 euro per week. Het centrale
thema van de ateliers is ditmaal “De
muzikanten van de stad Bremen”.
Prijs: 80 euro/week, van 27 februari
tot 3 maart. Inschrijvingen: Ateliers van
Caroline - Léon Theodorstraat 151 in
1090 Jette - GSM: 0476/73.64.83 e-mail: ateliersdecaroline@hotmail.com

De Vlaamse Gemeenschapscommissie
heeft haar “Vakantiegids 2006” klaar,
waarin het aanbod van leuke activiteiten
voor kinderen en jongeren tijdens de
schoolvakanties wordt voorgesteld. Als u
op zoek bent naar vakantieplezier voor
uw oogappel in het Brusselse, dan vindt u
in de vakantiegids een schat aan nuttige
informatie en activiteiten. Het geheel is
opgedeeld in drie leeftijdsgroepen, van
2,5 tot 6 jaar, 6 tot 12 jaar en 12 tot 18
jaar. Het aanbod gaat van omnisportkampen tot een theaterweek.
U kan deze brochure bekomen bij de
Jeugddienst van de VGC - 02.413.04.52
- jeugddienst@vgc.be.

In het kader van de activiteiten
voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar
op het vakantiespeelplein in het
Poelbosdomein, is de gemeente op
zoek naar animators(trices) om de
kinderen op te vangen gedurende
de zomervakantie. De gemeente
biedt een interessante vergoeding
en een dagelijkse warme maaltijd.
De animators(trices) kunnen
terecht in het Poelbosdomein, een
prachtig groen kader op twee
stappen
van
het
Koning
Boudewijnpark. Als je ouder bent
dan 17 jaar, ervaring hebt als
monitor of een brevet van monitor
bezit, aarzel dan niet om je
kandidatuur te stellen. De ideale
gelegenheid voor een interessante
vakantiejob met een goede
verdienste. Als niet-gebrevetteerd
animator verdien je tussen 47,75 en
55,71
euro
per
dag,
als
gebrevetteerd animator tussen
71,63 en 79,59 euro, als
leerkracht/animator tussen 85,95
en 93,91 euro.
Als je geïnteresseerd bent of
voor bijkomende inlichtingen, kan
je contact opnemen met de
gemeentelijke dienst Jeugd en
Sport (tel: 02.423.23.93) of eens
langsgaan op de gemeentelijke
website www.jette.be.
Jette info nr. 128 - februari 2006
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Klaar voor de start...
24u van Picorchamps komen eraan
Op 3 en 4 maart, vindt de 25ste editie
plaats van de 24u van Pichorchamps in het
Sint-Pieterscollege van Jette. Tientallen
piloten bekampen elkaar op een
miniatuurcircuit,
behendig
hun
miniatuurwagentjes besturend.
De oorsprong van dit evenement gaat
terug tot in 1981. Na een weddenschap
organiseren de scouts van de 34ste eenheid
van Brussel-Noord een 24u-race voor
minitatuurwagens. De directie van het SintPieterscollege bood haar (ex-)leerlingen de
mogelijkheid om de eetzaal te gebruiken.
Jaar na jaar, groeiden het aantal deelnemers
en de omvang van de pistes. In 1981 waren
er twee pistes van 16 meter, terwijl de
wedstrijd vandaag plaatsvindt op 8 pistes
van ongeveer 45 meter. Voor deze editie,
werden alle elektrische aansluitingen
vervangen, waardoor de prestaties van de
wagentjes enkel maar zullen toenemen. Van
vrijdag 17u tot zaterdag 17u, laten de
gepassioneerde leden van een tiental
ploegen hun elektrische wagentjes rondjes
draaien, over acht verschillende banen.
Snelheid en wendbaarheid is de boodschap.

•O

P S TA P M E T D E

Open wedstrijd

De 25ste editie van de 24u van
Picorchamps vindt plaats van vrijdag 3
maart 17u tot zaterdag 4 maart 17u. Deze
koers is niet voor iedereen open. Publiek en
supporters zijn natuurlijk hartelijk welkom.
Toegang: 3 euro.
Er worden verschillende animaties
georganiseerd naar aanleiding van
de wedstrijd:
- bar en kleine restauratie
- kindercircuit
- schminkatelier
- circusspektakel
- concerten

Op woensdag 1 maart wordt er een
Open Wedstrijd georganiseerd waaraan
iedereen kan deelnemen. Inschrijven kan tot
dinsdag 28 februari 2006. Het is ook
mogelijk om zich in te schrijven op de dag
van de wedstrijd tot 16u, zolang er plaats is.
Inlichtingen en inschrijvingen: 02.420.76.07
(Philippe Libert)
Info:
Vzw
Picorchamps
Vandenschrieckstraat 78 in 1090
Jette - Tel: 02.771.85.90 - Website:
www.picorchamps.be

... aan het koppel Colla Aglietti. Zij vierden hun gouden
huwelijk op 14 januari 2006.
... aan het koppel Miller Walgraef.
Zij
vierden
hun
diamanten huwelijk op 14 januari
2006.
... aan het koppel Witte Renard. Zij vierden hun briljanten
huwelijk (65 jaar huwelijk) op 21
januari 2006.
... aan het koppel Steylemans Van Daelen. Zij vierden hun
gouden huwelijk op 28 januari
2006.

SENIOREN

THEATERVOORSTELLING
“Tailleur pour dames”
12 februari 2006
Op zondag 12 februari kunnen de Jetse
senioren genieten van de theatervoorstelling
“Tailleur pour dames”, het nieuwste stuk van
het Brussels Volkstejoeter. Een ratatouille
overgoten met ‘sauce locale’ en een ferme
scheut Brusselse zwans! Naar goede traditie zal het ook nu weer lachen geblazen
zijn. De voorstelling vindt plaats in het Vlaams Centrum voor Amateurskunsten in
Anderlecht. Vertrek op het Kardinaal Mercierplein om 13.15u en de terugkeer wordt
verwacht rond 19u. Prijs: 17 euro.

35 JAAR JUBILEUMSHOW
Willy Sommers in
Postel
28 maart 2006
Op dinsdag 28 maart staat de
jublieumshow van Willy Sommers in Postel
op het programma. Om 9.30u wordt er vertrokken op het Kardinaal Mercierplein
richting Postel, naar het Gasthof en Feestzaal De Kaasboerin. Na het middagmaal
met een 3-gangendiner, begint de spectaculaire show met allemaal artiesten van de
bovenste plank. ‘s Avonds staat er nog een avondlunch (4 boterhammen met
verschillende soorten beleg) op het menu. Rond 21.15u zijn we terug in Jette. Prijs:
32 euro. Inschrijven kan t.e.m. 17 maart 2006.
Voor bijkomende inlichtingen: bellen naar de dienst Senioren op het nr.
02.423.12.67
Voor inschrijvingen: dienst Senioren - Wemmelsesteenweg 100 dagelijks van 10u tot 11.30u, behalve op donderdag van 14u tot 15.30u.
Jette info nr. 128 - februari 2006

U heeft de magische leeftijd van 100
jaar bereikt? U viert binnenkort uw 50,
60, 65, 70 jaar (of meer) huwelijk? Indien
u dit wenst, kan het gemeentebestuur u
helpen om van dit feest iets bijzonders te
maken, door u tijdens een viering in de
bloemetjes te zetten. Het volstaat om uw
aanvraag zes weken voor de datum van
uw verjaardag of huwelijksverjaardag in
te dienen bij Lucien Vermeiren, Ambtenaar
van de burgerlijke stand (02/423.12.16)
of bij de gemeentedienst burgerlijke stand
(Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette tel: 02/423.12.70).

Gefeliciteerd...

24u van Picorchamps

Na een drukke decembermaand voor de Jetse senioren volgde er een rustperiode
om te bekomen van de feestdagen. Vanaf februari gaan we er opnieuw volop
tegenaan. De eerste activiteit van het jaar zal is de theatervoorstelling “Tailleur pour
dames”, van het Brussels Volkstejoêter. In maart 2006 staat de 35 jaar jubileumshow
van Willy Sommers op het programma.
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DAT WORDT GEVIERD !

De wereld gaat steeds meer op een groot dorp lijken. Men kan zich
steeds makkelijker van de ene kant van de aarde naar de andere
verplaatsen. Bovendien hebben vele landen de rest van de wereld nodig
om te overleven. Los van deze akkoorden tussen diverse staten, vormen de
contacten tussen mensen van verschillende afkomst een verrijking van ons
dagelijks leven en openen ze onze geest voor een andere realiteit. Onze
reeks ‘Poort op de wereld’ biedt u een ontmoeting met iemand van hier...
met wortels uit een ander land.

Angola
Guy kwam vanuit Angola in België
aan op 16-jarige leeftijd. Geboren in
Kinshasa met Portugese, Angolese en
Congolese roots, speelden zijn eerste
jaren zich af tussen twee continenten,
Europa en Afrika. Hij groeide op in
Congo (toen nog Zaïre) vooraleer als 7jarige zijn moeder te vervoegen die in
België was komen studeren. Deze
eerste tussenstop in België was van
korte duur, aangezien hij twee jaar
later terugkeert naar Congo om zich
vervolgens met zijn vader in Angola te
vestigen, waar hij het secundair
onderwijs volgt.
Een belangrijk deel van zijn jeugd
en adolescentie beleefde Guy dus in een land in oorlog. In Angola heerste er
namelijk een burgeroorlog tussen de onafhankelijkheid in 1975 en de
vredesakkoorden in 2005. Toch was er in de hoofdstad, Luanda, weinig te merken
van deze oorlog. Blijkbaar past men zich aan alles aan, zelfs aan onaflatende
optochten van gevechtswagens in de straten, aan de alomtegenwoordige militairen
of aan het oorverdovende lawaai van ontploffingen.
Guy laat dit conflict achter zich om zich bij zijn moeder te voegen in België.
Intussen woont Guy reeds een twintigtal jaar in Brussel, waar hij aan de slag is als
landmeter. Zijn dochtertje van twee jaar en half zal dus niet moeten wennen aan het
oorlogsgeluid.

CULTUUR

GC ESSEGEM stelt voor
EXPO ESSEGEM
Van dinsdag tot zaterdag van 11u tot 21u
GC Essegem, Leopold I-straat 329, 1090 Jette
Gratis toegang
Info: 02.427.80.39

Maya Willems - FOTO’S
Tot 20.02.2006
Maya Willems mag
voor het jaar 2006 de spits
afbijten
voor
Expo
Essegem.
Het
tentoongestelde “Portret in
landschap” vormt het
eindwerk van deze jonge
fotografe. Net als bij haar
grote voorbeeld Sternfeld,
wordt je bij het bekijken
van haar foto’s haast
gedwongen om een reeks
vragen te stellen. Wie is
deze persoon op de foto? Wat is zijn/haar verhaal? Hoe is deze
persoon in die omgeving, dit decor terechtgekomen?

Antoinette Simaeys
- SCHILDER-, TEKEN- EN DRUKKUNST
Van 24.02.2006 tot 19.03.2006
Antoinette
Simaeys
werd geboren in SintMaria-Horebeke
op
17.01.1937 en teert dus
op een rijke ervaring. Ze
specialiseerde zich in de
schilder- en tekenkunst bij
Frans
Claes,
Luc
Hoenraedt,
Beeckman,
Laureysen, Jean Bilquin,
Frans Lambrechts, Nicaise
aan het R.H.O.K. Brussel. Zij was levensgezel van de Beeldhouwer
Ray d’Haen. Voor haar typische werken, gebruikt zij olieverf, acryl,
aquarel, gouache, koper, zink, alu en steendruk. In haar schilderijen
en tekeningen zet ze haar negatieve ervaringen in het leven om in
positieve impressies.

Rey Cabrera y sus amigos
Cubaanse son & sfeervolle ritmes
De levenswandel van de 62-jarige tresgitaarvirtuoos Rey
Cabrera is opmerkelijk. Hij groeide op in de Caraïbische
parel Cuba, in de buurt van Santiago de Cuba. Van jongsaf
had hij een hevige voorliefde voor de ritmische muziek die
de Cubaanse straten en feesten beheerst. Zijn geliefkoosd
instrument is de tresgitaar, een aangepaste gitaar waarbij
de zes snaren in drie paren gegroepeerd zijn. Met dit
authentiek Cubaans instrument tovert Rey Cabrera prachtige
klanken tevoorschijn. In Cuba speelde hij ondermeer met de
Ochoas, maar ook met Benito Suarez, gitarist van Compay
Segundo en Ricardo Ortiz Verdecia, nu de stem van Vieja
Trova Santiagueria. Hij maakte bovendien een opmerkzaam
gastoptreden op de cd van Eliades Ochoa (Buena Vista
Social Club). Alles wees erop dat hij op het eiland oud zou
worden, maar toen Rey Cabrera in 2002 in Europa een
toernee maakte met María Ochoa en haar orkest “Corazón
de Son”, ontmoette hij de liefde van z’n leven. Hij volgde
z’n hart, huwde zijn geliefde en vestigde zich in Brussel. De
muzikant-componist verloor dan wel z’n warme omgeving,
zijn passie voor muziek bleef onaangetast. Samen met zijn
tresgitaar stond hij intussen reeds op menig Belgisch
podium, waarbij hij met zijn typische Cubaanse ritmes
steevast voor een broeierige sfeer zorgt. Rey Cabrera brengt
traditionele muziek op een zeer persoonlijke wijze en
componeert zijn eigen nummers. Dit resulteert in “Musica
Cubana a mi Belgica”, een smakelijke combinatie waarin
zelfs manneke pis bezongen wordt.
Op het concert in de Oude Abtswoning van Dieleghem
zal Rey Cabrera optreden met zijn kwartet, met een
repertoire dat hoofdzakelijk bestaat uit traditionele
sonmuziek en aanverwante ritmes.

Rey Cabrera y Sus Amigos
Concert
Vrijdag 17 februari 2006 - 20 uur
Abdij van Dieleghem, Tiebackxstraat 14
Gratis toegang
Info: 02.423.13.73.

Navexpo 2006
2000 jaar Belgische
zee- en rivierscheepvaart

UIT DE VEREN
Ontbijt vanaf 8.30u, theatervoorstelling vanaf 10.30u

Aoe - 26.02.2006
Uit de veren brengt
familie-ontbijtvoorstellingen.
Een
gezinsuitstap
waarin
ontspanning, cultuur en
lekker eten centraal staan.
Eén keer per maand op
zondagvoormiddag
organiseert GC Essegem
een
leuke
theatervoorstelling
voor
families: poppentheater, muziektheater, interactief theater. Maar
eerst kan men genieten van het uitgebreid ontbijtbuffet. Om 10.30u
start de theatervoorstelling. Deze maand Aoe van Theater Top Op.
“Ik ben een schildpad, beweert Aoe. Ik hoor bij jullie! Je bent maar
een mens spot Toeter de olifant. Vader Schildpad heeft je gevonden
als kind. Mensen zijn slecht! Dat weet ik van Kyra, de panter. Aoe
weigert het te geloven. Tot hij een overwoekerd vliegtuig vindt met
een foto van... zijn moeder!”
Prijs voorstelling: tot 12 jaar: 3,70 euro; +12 jaar: 5 euro.
Voorstelling & Ontbijt: tot 12 jaar: 5 euro; +12 jaar: 7,50 euro.
Cultuurwaardebons welkom.

Navexpo belicht als jaarlijkse tentoonstelling
telkens
een
onderdeel
van
de
scheepvaartgeschiedenis. Het ene jaar komen de
vrachtschepen en passagiersschepen aan bod,
dan weer vormen de matrozen en stormen het
centrale thema van de expo. Voor haar 25ste
editie, leert Navexpo ons de geschiedenis kennen
van de Belgische zee- en rivierscheepvaart.
Reeds sinds het Neolithicum, staken de
bewoners van de Vlaamse kust het Kanaal over.
Ten tijde van Julius Caesar, hadden ze een
uitstekende reputatie als zeevaarders. Vele eeuwen
later, kent de kustvisserij een belangrijke groei, net
als de zeehandel die de rijkdom verklaart van de
middeleeuwse steden Brugge en vervolgens
Antwerpen, na de “grote ontdekkingen” van de
16de eeuw.
Na de onafhankelijkheid van België, laten de
zeemannen uit onze contreien zich inlijven bij
sterke buitenlandse diensten, vaak met veel succes.

Sommigen werden beroemde zeevaarders,
Admiraal van Vlaanderen of hoge functionarissen
bij de Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw.
Na 1830, vaarden de Belgische rederijschepen
van Afrika tot Amerika met de Red Star Lines en
de Belgische Scheepsvaartcompagnie.
Navexpo 2006 biedt een overzicht van 2000
jaar zee- en rivierscheepvaart aan de hand van
schilderijen, documenten, foto’s, uitzonderlijke
schaalmodellen,...
Tot 12 februari 2006
in de Oude Abtswoning van Dieleghem
J. Tiebackxstraat 14 - 1090 Jette
Dagelijks van 10u tot 12u en van 14u
tot 17u - Weekend van 10u tot 18u
Maandag gesloten (behalve voor
schoolbezoeken)
Info: 02.479.00.52.
Jette info nr. 128 - februari 2006
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