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Respect
De maatregelen tegen het coronavirus vormen voor elkeen van ons een ware beproeving. Maar de vele solidariteitsacties en de
onaflatende inzet van zo veel mensen die heel wat fundamentele diensten draaiende houden, zorgen ervoor dat onze samenleving
menselijker is dan ooit tevoren.
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nieuws van het gemeentebestuur

Praktische
info
Het Gemeentehuis

Het woord van de burgemeester

Covid-19,
nog een lange weg te gaan…

I

n deze onzekere tijden gaan mijn gedachten naar de slachtoffers van de crisis die
we momenteel doormaken. De bijzondere omstandigheden waarin ze heengingen,
vaak alleen, laat hun omgeving achter in diepe ontreddering. Mogen zij troost vinden in de collectieve veerkracht die zich momenteel manifesteert. Mijn gedachten
gaan ook uit naar zij die momenteel besmet zijn met covid-19 en die al zijn energie
steekt in het gevecht tegen het virus. Ik wil ook mijn diepste medeleven betuigen aan
onze ouderen in de rusthuizen en de wens uitdrukken dat ze hun geliefden zo snel mogelijk terugzien. En ten slotte gaat mijn diepste dankbaarheid uit naar al die mensen
die al twee maanden lang in de frontlinie staan: het verzorgend personeel dat zich met
hart en ziel inzet om mensenlevens te redden, de hulpcentra voor daklozen, veiligheidspersoneel, werknemers uit de voedings- en logistieke sector,…, maar ook de vele mensen die zich willen nuttig maken en ervoor kiezen om hun tijd en hun ervaring ten
dienste te stellen van de meest kwetsbaren. Eens deze crisis achter te rug is, wacht
ons een gewetensonderzoek over het belang we deze non-profitsector toedichten.
Ook in uw gemeentebestuur is het alle hens aan dek. De continuïteit van de openbare
dienstverlening wordt gegarandeerd, zij het met minder mensen, gezien de veiligheidsvoorschriften. Onze crèches en scholen voorzien in opvang. Bij wijze van steunbetuiging
worden concerten georganiseerd vlak voor de rusthuizen. Via diverse kanalen en met
de hulp van het Jetse Rode Kruis, werken we progressief het tekort aan een strategische
reserve van mondmaskers weg door zij die er het meest nood aan hebben te bevoorraden: bewoners en personeel van rusthuizen, sociaal achtergestelde personen, gemeentepersoneel op het terrein, het OCMW,…
De exit uit deze lockdown en een progressieve economische herstart komen voorzichtig op gang, en dat zal gepaard gaan met de nodige voorzichtigheid. Terwijl ik dit
aan het schrijven ben, zijn de federale richtlijnen hieromtrent nog niet duidelijk, noch
over de verplichting om er een te dragen, noch over de rol van de gemeenten als eventuele leveranciers ervan. Toch stelt de gemeente alles in het werk om ervoor te zorgen
dat iedereen een masker krijgt, mocht dat nodig zijn. We bestuderen hiervoor verschillende pistes en denken dat een combinatie ervan de beste kansen zal bieden om onze
doelstellingen hieromtrent te bereiken.
De enige rol van betekenis die we als lokale overheid kunnen spelen, is iedereen
aanmoedigen om zelf de handen uit de mouwen te steken met het oog op het einde
van de lockdown. Zo vindt u in deze krant een handleiding om zelf uw mondmasker
ineen te steken. Verder steunen we initiatieven van verenigingen en burgers zoals ‘Masques de Jette’ of de productieketen van Rouf en hebben we de hulp ingeroepen van
verschillende lokale ondernemingen. Ook mensen van het gemeentebestuur en het
OCMW hebben zich gemobiliseerd om hun steentje bij te dragen aan de massale productie van maskers. En verder heeft het Gemeentebestuur zo’n 50.000 maskers besteld
om de voorraad te vervolledigen.
Ik denk plots aan een citaat van John Fitzgerald Kennedy: ‘Vraag niet wat uw land
voor u kan doen, maar vraag wat u voor uw land kan doen’. Iedereen heeft meer dan
ooit een rol te spelen. Tot zover mijn boodschap.
Draag zorg voor uzelf en voor uw naasten

 Hervé Doyen, uw burgemeester

Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
Openingsuren van het
gemeentebestuur
In het kader van de maatregelen tegen het coronavirus, is
het gemeentebestuur enkel
toegankelijk op afspraak






02.423.12.11, van maandag
tot vrijdag van 8.30u tot
13u, inbegrepen op donderdag - geen avondopening tot
19u.
De bewoners worden gevraagd om voor dringende
zaken een afspraak te
maken met het gemeentebestuur en andere aanvragen
uit te stellen.
Het onthaal van het gebouw
Theodor 108 is gesloten.
De diensten Grondgebiedbeheer en Gemeente-eigendommen en Huisvesting zijn
enkel toegankelijk op afspraak en enkel voor dringende zaken.

• Stedenbouwkundige
vergunningen:
02.422.31.49;
• Milieuvergunningen:
02.422.31.55;
• Grondbeheer en
Huisvesting:
02.423.13.62/63


Het elektronisch loket Irisbox
is 24u/24 en 7d/7 beschikbaar voor verschillende
certificaten en aktes.

Op vrijdag 1 mei
(Feest van de Arbeid)
Op donderdag 21 mei
(Hemelvaart)
Op maandzg 1 juni
(Pinksteren)
Info: www.jette.be
Facebook: @jette1090
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Van op de banken van de Gemeenteraad 25 maart 2020

O

ndanks de maatregelen
tegen het coronavirus,
verzamelt de gemeenteraad maandelijks om de gemeentelijke activiteiten te verzekeren.
Overeenkomstig de geldende
maatregelen vond de laatste gemeenteraad echter virtueel
plaats en was bovendien besloten. De Jetse gemeenteraadsleden
keurden de toekenningsvoor-

waarden goed voor de Jetse premie ‘be home’ voor het boekjaar
2020. Deze premie compenseert
de verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing
voor
de
Jetse
eigenaars/bewoners. Deze verhoging werd tegelijkertijd beslist
met een daling met 0,5% van de
opcentiemen van de persoonsbelasting. Om recht te hebben

op de premie ‘be home’, moeten
de eigenaars houder zijn van een
zakelijk recht op het onroerend
goed, op het adres gedomicilieerd zijn en een onroerende
voorheffing verschuldigd zijn
voor het betrokken pand. Het
bedrag van de premie is vastgelegd op 35 ¤ en wordt éénmaal
toegekend per jaar en per huishouden. U zal tijdig de nodige

informatie hierover vinden in
Jette Info.
De volgende gemeenteraad (virtueel en niet publiek) is op

woensdag 27 mei 2020 om 20u


U vindt de dagorde en de inhoud van elke gemeenteraad op
https://publi.irisnet.be

Respect

H

et coronavirus zorgt wereldwijd
voor een ongeziene crisis. Onze samenleving lijdt, op menselijk vlak,
op sociaal vlak, op economisch
vlak. Deze periode is voor ieder van ons een
ware beproeving. Dankzij de lovenswaardige
– soms zelfs bovenmenselijke – inspanningen van heel wat personen, diensten en organisaties houdt onze samenleving echter
stand. Meer nog, we zullen hier samen sterker uitkomen, met meer oog voor solidariteit

en voor elkaars welzijn.
Van de straatveger die de netheid in de
wijken garandeert tot de dokter die levens
redt op intensieve zorgen, van de politieman
die ervoor zorgt dat de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften nageleefd worden tot de
Rode Kruismedewerker die mondmaskers levert aan de rusthuizen, van de sociale assistent die mensen in nood bijstaat tot de
muzikant die de bewoners van de woonzorgcentra wat verstrooiing bezorgt,... Ze vormen

stuk voor stuk een fundamenteel onderdeel
in de aanpak van deze crisis. En daarvoor
verdienen ze ons grootste respect.
En ook u, die zich voorbeelding aan de
richtlijnen houdt die ervoor zorgen dat de
crisis beheersbaar blijft voor de ziekenhuizen, zodat het aantal betreurde slachtoffers
zoveel mogelijk beperkt blijft, ook u verdient
ons respect. Want enkel samen kunnen we
deze crisis overwinnen.
Respect.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

HERVÉ
DOYEN

BERNARD
VAN NUFFEL

OLIVIER
CORHAY

MOUNIR
LAARISSI

JACOB
KAMUANGA

NATHALIE
DE SWAEF

CLAIRE
VANDEVIVERE

BENOÎT
GOSSELIN

SHIRLEY
DOYEN

BRIGITTE
DE PAUW
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Het Gemeentebestuur blijft open
Enkel op afspraak
Irisbox, 24u/24, 7d/7
Het e-loket Irisbox is 24u/24 en 7d/7 beschikbaar om heel wat certificaten en documenten aan te vragen: irisbox.irisnet.be (vergeet
niet uw PIN/PUK-codes bij de hand te houden).
Een duplicaat nodig van uw PIN/PUK-code?
www.ibz.rrn.fgov.be

Welke documenten en aanvragen zijn
online beschikbaar op Irisbox?


I

n het kader van de strijd tegen het coronavirus gelden specifieke maatregelen
voor de toegang tot de verschillende gemeentediensten.

Openingsuren Gemeentebestuur
(op afspraak)
Het gemeentebestuur is toegankelijk voor
dringende zaken, enkel op afspraak op
02.423.12.11, van maandag tot vrijdag, van
8.30u tot 13u, ook op donderdag (dus geen
avondopening tot 19u op donderdag).
De bewoners wordt gevraagd om enkel

voor dringende zaken naar het gemeentebestuur te komen en om niet-dringende bezoeken uit te stellen.
Het onthaal van het gebouw Theodor 108
is gesloten. De diensten Grondgebiedbeheer
en Gemeente-eigendommen en Huisvesting
zijn enkel op afspraak toegankelijk en enkel
voor dringende afspraken of dossiers. Grondgebiedbeheer: enkel op afspraak op
02.422.31.49 (stedenbouwkundige vergunningen) en op 02.422.31.55 (milieuvergunningen). Grondbeheer en Huisvesting: enkel op
afspraak op 02.422.31.63.



Gratis documenten (thuis af te drukken)
• Attest van leven
• Attest van gezinssamenstelling
• Attest van hoofdverblijfplaats
• Attest van wettelijke samenwoning
• Attest van verblijfplaats met het oog op
huwelijk
• Attest van Belgische nationaliteit
• Attest van wijze van teraardebestelling
en/of rituelen
• Attest van Belgische kiezer
• Attest van hoofdverblijf met historiek
• Uittreksel uit de registers
Betalende documenten
• Verklaring van adresverandering
uit
het
Strafregister
• Uittreksel
Uittreksel uit het Strafregister

Het OCMW open voor alle personen
in moeilijkheden
In deze crisisperiode, gelinkt aan het
coronavirus, blijft het OCMW een sociale hulp bieden aan alle personen in
moeilijkheden.

H

et onthaal van het OCMW is elke
dag open, van 8.30u tot 12.15u,
voor dringende zaken en nieuwe
hulpaanvragen.
De personen die reeds hulp krijgen van
het OCMW, kunnen rechtstreeks contact opnemen met hun sociaal assistent via mail of
telefoon. De betaling van sociale uitkeringen
verloopt normaal.

De dienst thuishulp blijft operationeel, rekening houdend met de aangepaste veiligheidsmaatregelen.
Voor de senioren werd er een bijzonder
hulpplan uitgewerkt met de Gemeente en het
Rode Kruis. Voor hen is er ook een contactnummer beschikbaar. Kent u senioren die
hulp nodig hebben? Of heeft u als senior zelf
hulp nodig tijdens deze periode? Neem dan
contact op met 0471.890.883 of 0471.833.053
(van maandag tot vrijdag, van 8u tot 16u).
Voor algemene vragen of informatie, kan
u terecht bij het onthaal van het OCMW 02.422.46.11 of via mail
cpas-ocmw@jette.irisnet.be.
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Nieuwssprokkels

Continuïteit van dienstverlening
en steunmaatregelen
Zelfs in coronatijden gaat het leven
binnen de diverse overheden van dit
land zijn gangetje, al zijn veel van de
gemeentelijke, gewestelijke en federale maatregelen uiteraard corona-gerelateerd. Ziehier een overzicht van
enkele belangrijke beslissingen.

bij het invullen van hun aangifte kunnen belastingplichtigen dit jaar dus niet terecht op
de gemeente, maar kunnen ze een afspraak
krijgen door te bellen naar het nummer dat
op de envelop van de aangifte staat.

Gemeentelijke steun

p gemeentelijk niveau blijven het
Jetse schepencollege en de gemeenteraad ook in deze crisis een
vaste, respectievelijke wekelijkse
en maandelijkse, afspraak voor de lokale
mandatarissen. De vergaderingen mogen nu
dan wel grotendeels virtueel gebeuren, net
als de beslissingen die op hogere bestuursniveaus genomen worden, hebben ook de
gemeentelijke maatregelen een impact op
het dagelijkse leven van iedere Jettenaar.

Momenteel denkt een gemeentelijke werkgroep na over concrete steunmaatregelen
voor de lokale handel en horeca na deze
moeilijke periode. Verder moet rekening gehouden worden met de impact van deze crisis op alle niveaus van het gemeentelijke
leven, te beginnen met het sociale niveau.
Meer hierover binnenkort op www.jette.be en
in Jette Info.
Nu ze noodgedwongen dicht zijn, organiseren tal van Jetse restaurants maaltijdbezorging aan huis. U vindt de lijst op
www.jette.be.

Hulp bij belastingaangifte

Federale en gewestelijke premies

Om de veiligheid van de belastingplichtigen, het gemeentepersoneel en zijn medewerkers te garanderen, heeft de FOD
Financiën besloten om dit jaar alle sessies
voor hulp bij het invullen van de aangifte in
de personenbelasting te annuleren. Voor hulp

De federale overheid kent een premie van
1.291 euro toe aan zelfstandigen (1.614 voor
wie een gezin heeft) die minstens zeven
dagen op rij moeten stoppen door de crisis.
Daarnaast komt het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest over brug met een compensatiepre-

O

mie van 2.000 euro voor zelfstandigen en
kleine bedrijven. Voor taxi- en stadslandbouwbedrijven loopt deze premie op tot
3.000 euro. En ten slotte is het de gewestelijke hinderpremie, de zogenaamde COVIDpremie, van 4.000 euro voor ondernemingen
die tijdelijk moeten sluiten door de noodmaatregelen. Deze premie is voornamelijk gericht op de horeca en de reissector, maar ook
kapperszaken vallen onder deze maatregel.
Een overzicht van alle steunmaatregelen is te
vinden op www.1819.brussels.

Zone 30
Vanaf 4 mei wordt het hele Jetse grondgebied zone 30 voor het gemotoriseerd verkeer. Dat betekent dat op alle wegen in de
gemeente – op enkele gewestelijke assen
na – de toegelaten maximumsnelheid op
30 kilometer per uur ligt. Deze maatregel
zal niet alleen zorgen voor een meer leefbare omgeving, vlotter verkeer en een betere luchtkwaliteit, vooral op het vlak van
verkeersveiligheid zal het verschil gemaakt
worden. In de volgende Jette Info komen
we hierop uitgebreid terug.

Verlenging inschrijvingsprocedure
Nederlandstalige scholen
De inschrijvingsprocedure in de Nederlandstalige scholen in Brussel is
verlengd tot 20 mei. Deze verlenging
is een gevolg van het (gedeeltelijk)
wegvallen van de hulp bij het inschrijven vanwege de coronamaatregelen.

D

e aanmeldingsperiode voor kinderen
die volgend schooljaar of in september 2021 willen starten in een Nederlandstalige school in Brussel, loopt
al sinds 2 maart en zou normaal gezien op

31 maart eindigen. Aangezien de hulp bij
deze aanmelding, die elke dinsdag van maart
in GC Essegem zou doorgaan, door de coronacrisis weggevallen is, zijn de data van de
aanmeldings- en inschrijvingsprocedure in
het Nederlandstalig onderwijs in Brussel voor
het schooljaar 2020-2021 aangepast:
• Aanmelden voor een kleuter- of lagere
school kan tot 20 mei 2020, 16 uur.
• Aanmelden voor een secundaire school (1A)
kan niet meer. Deze aanmeldingen liepen
af op 24 april 2020, 16 uur.

Meer info: www.inschrijveninbrussel.be
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Maak zelf je mondmasker








Stoffen met veel rek zijn ook moeilijker te
verwerken onder de naaimachine.
Was de stof eventueel voor zodat je masker niet te veel krimpt bij zijn eerste (hete)
sterilisatiebeurt.
4 linten van 50 cm lang. Gebruik geen elastiek tenzij deze bestand is tegen wassen
op 60°C.
Vervangbaar filtermateriaal met +/- de
grootte van je mondmasker zoals een stofzuigerzak of koolstoffılter.

6 Linten bevestigen
• Zet aan iedere hoek

een lint vast met een
speld.
• Pers de zomen aan de
korte zijden naar binnen.

7 Omslag stikken
• Vouw het masker dicht

langs de middennaad

In de strijd tegen het coronavirus beliste de federale overheid om een
mondmasker te verplichten op het
openbaar vervoer en om het sterk aan
te raden op de openbare ruimte. Een
dergelijk mondmasker kan je zelf
maken. De instructies vind je hieronder.
Opgelet! Het dragen van een mondmasker maakt de andere hygiënische voorschriften zoals het goed wassen van de
handen zeker niet overbodig.

M

aar hoe doe je dat precies, een
mondmasker maken? Een goed
patroon, stof die op hoge temperatuur kan gewassen worden,
lintjes en een naaimachine... Meer heb je niet
nodig. Aan de slag!

Hoe ga je te werk?

• De linten horen netjes

Het patroon en de gedetailleerde handleiding
vind je op de gemeentelijke website
www.jette.be en op onze Facebookpagina.

aan de binnenkant te
zitten
• Stik de zijnaden

8 Keren, afwerken en

• Knip vier linten van

50 cm lang en de stof
voor de binnenkant en
voor de buitenkant

2 Plooien maken
• Pers de zomen aan de

korte zijden naar binnen.
• Vouw volgens het patroon en pers de vouwen.

3 Omslag stikken
Benodigdheden








Voor de buitenkant (van de grootste maat):
een stuk stof van minstens 20 cm op 20,5
cm. Deze stof moet goed ademen en mag
geen vocht absorberen. Gebruik dus bij
voorkeur een synthetische stof (polyester)
maar ook katoen kan gebruikt worden.
Voor de binnenkant (van de grootste maat):
een stuk stof van 20 cm op 20,5 cm. Ideaal
hiervoor is polypropyleen (https://nl.wikipedia.org/wiki/Nonwoven) maar ook katoen
kan gebruikt worden.
Zorg dat beide stukken stof een duidelijk
verschillende kleur hebben zodat je altijd
zeker bent dat je dezelfde kant naar buiten/binnen draagt.
Vermijd stoffen die heel erg rekken omdat
het masker dan minder goed zijn vorm zal
houden.

steriliseren

1 Materiaal knippen

• Gebruik een rechte

steek van 3 mm.
• Stik de zomen aan de

korte zijde om en stik
de omslag vast.

4 Plooien vastzetten

5 Middennaad stikken
• Leg beide stukken met

de goede kant op
elkaar en stik de middennaad vast.

• Draai het masker

binnenstebuiten langs
de open kant (waar de
zoom en omslag zitten).
• Vul het masker nu eventueel nog met een filter
• Was het masker op

hoge temperatuur
(minstens 60°)

Instructies


Was je handen alvorens het masker aan
te raken.
 Raak de binnenkant van het masker niet
aan, je herkent de binnenkant aan de kleur.
 Gebruik bij voorkeur de uiteinden van de
linten om het masker te manipuleren
zodat je handen ver van je gezicht blijven.
 Plaats eventueel een veiligheidsbril over
de bovenrand van het masker zodat dit
goed aansluit over de neusbrug.
 Indien het mondmasker of de filter nat
is: vervangen
 Berg het masker na gebruik onmiddellijk
op in een afgesloten zak of container,
laat het niet rond je nek bengelen.
 Het mondmasker zo vaak mogelijk steriliseren (minstens éénmaal per dag)
door het te wassen op minstens 60°.
Je vindt het patroon en gedetailleerde
handleiding op onze website www.jette.be
en op onze Facebookpagina.ina.
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Een mondmasker voor de Jettenaren

D

e gemeente Jette is zich van bij aanvang bewust van haar verantwoordelijk
binnen
de
huidige
coronacrisis en is daarom actief
bezig met de voorbereiding van het ter beschikking stellen van mondmaskers voor haar
bewoners. Waarom circuleren er dan tegenstrijdige berichten in de pers en op sociale
media? Waarschijnlijk omdat de gemeente
weigert aan aankondigingspolitiek te doen,
omdat ze zich bewust is van de bevoorradingsmoeilijkheden en omdat ze zich aanpast
aan de beslissingen tegen het coronavirus op
federaal niveau. Hieronder ontdekt u concreet
wat de gemeente Jette realiseert.
In het kader van de afbouw van de afzonderingsmaatregelen, zal de gemeente maskers ter
beschikking stellen van de Jettenaren, met bijzondere aandacht voor de volgende groepen:

de Jetse senioren (65 jaar en ouder)
 de Jettenaren van 12 jaar en ouder die zich
geen mondmasker konden aanschaffen bij
de apothekers of in een handelszaak, die er
geen ontvingen van hun werknemer, via een
naaicollectief of via een andere instantie

Hoe zullen deze mondmaskers verdeeld worden?
 Via de post voor de Jetse senioren voor 15 mei
 Via afhaling op verschillende plaatsen voor
de bevolking (bijkomende informatie volgt
te gepasten tijde)

Hoe zullen deze maskers voor de Jettenaren
bekomen worden?
 Via directe aankopen bij verschillende leveranciers (de gemeente heeft 3 bestellingen
geplaatst voor een totaal van meer dan
50.000 maskers)
 Via lokale solidariteitsacties, waaronder het
initiatief ‘Masques de Jette’
 Via het opgerichte naaiatelier van het
Gemeentebestuur zelf
 Via een eventuele gewestelijke aankoop
(als deze aankoop gebeurt, zal elke Jettenaar meer dan 1 masker ontvangen)

Als werkgever stellen het gemeentebestuur en het OCMW van Jette eveneens
maskers ter beschikking van het voltallig gemeentepersoneel (waaronder het personeel
van de gemeentelijke crèches en de leerkrachten van de gemeentescholen) en van
het OCMW-personeel.



We herhalen ook dat wie een beetje handig is met naald en draad, relatief eenvoudig
zelf een masker kan naaien voor zichzelf en
zijn naasten. De handleiding vindt u op de
gemeentelijke website www.jette.be.

Masques de Jette
Met dank aan de vele vrijwilligers!
Gezien het tekort aan beschermingsmateriaal voor de mensen uit de zorgsector en op het terrein, besloot
Muriel Orange, samen met haar gezin
en enkele buren, eind maart de groep
‘Masques de Jette’ (Jetse maskers) op
te starten. Een fantastisch lokaal en
solidair initiatief dat bijna 5.000 maskers ineenstak en verdeelde onder de
Jetse helden.

D

e stukken stof leveren of knippen,
de stock elastieken bijvullen, de
maskers naaien, ze leveren aan het
personeel en de zorgverleners in de
Jetse zorgsector,…, alle hulp was welkom om
het project ‘Masques de Jette’ te doen slagen.
Honderden Jettenaren toonden zich bereid
hun steentje bij te dragen. Bedankt iedereen
en gefeliciteerd! De Jetse solidariteit kende
geen grenzen en bood veel mensen de kans
om deze noodgedwongen quarantaine wegens het coronavirus zinvol in te vullen.

Een mooie pagina uit de Jetse
geschiedenis
Naarmate het project meer en meer vorm
kreeg, werd de verdeling van de maskers bijgestuurd in functie van de noden op het terrein. De eerst aandacht ging uit naar de
woonzorgcentra. Daarna werden ook de politie
van Jette, dokters, verplegers en de medische
huizen bevoorraad. In laatste instantie kwamen
ook verschillende verenigingen en opvangcentra voor personen in moeilijkheden – soms bui-

ten Jette – aan de beurt, net als andere onmisbare beroepscategorieën (kassiersters, distributeurs, zelfstandigen, stadsreinigers,…).
De solidariteit en de menselijkheid rond
dit mooie project, dat voor 100% gedragen
werd door vrijwilligers, zal alle betrokkenen
nog lang bijblijven. Nu maar hopen dat dit
navolging krijgt in betere tijden!
Meer info over dit project:
masquesdejette.murielorange.com
of via facebook (@masquesdejette)
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Vanaf 4 mei: geleidelijke afbouw
coronamaatregelen

V

anaf 4 mei start België met de geleidelijke afbouw van de maatregelen
tegen het coronavirus. Deze maatregelen kunnen echter ook teruggeschroefd worden, mocht het aantal
ziekenhuisopnames terug uit de hand lopen.
Vanaf 4 mei gelden de volgende maatregelen
(wetende dat de maatregelen die niet expliciet vermeld worden, behouden blijven):




Werken


Verplaatsingen





Niet-essentiële verplaatsingen blijven verboden.
U mag zich dus enkel verplaatsen om te
gaan werken, om boodschappen te doen,
om bij de dokter te gaan of om hulp aan
geïsoleerde mensen te bieden.
Mondmaskers worden sterk aangeraden op
de openbare ruimte, in het bijzonder als de
social distancing niet kan gerespecteerd
worden (lees ook ‘Een mondmasker voor
de Jettenaren’)

Openbaar vervoer






Het openbaar vervoer – dat de hele tijd
bleef functioneren – zal opnieuw over een
uitgebreider aanbod beschikken.
Vanaf 4 mei is het echter vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker te dragen als u
een tram, metro, bus of trein neemt (of bij
gebrek aan mondmasker een sjaal of een
bandana die de mond en de neus bedekt).
Om drukte te vermijden, verplaatst u zich
best buiten het spitsuur en gebruikt u zoveel mogelijk eigen vervoersmiddelen (te
voet, fiets, auto, enz).



Privé-bijeenkomsten thuis met familie en
vrienden blijven verboden.

Bedrijven mogen de activiteiten (business
to business) terug hervatten, met respect
voor social distancing.
Daar waar geen social distancing kan gegarandeerd worden, moet een mondmasker gedragen worden.
Telewerk blijft de norm.







Stoffenwinkels worden toegevoegd aan de
lijst van winkels die hun deuren reeds
mochten openen.
Vanaf 11 mei (onder voorbehoud) zouden
de winkels terug opengaan, met respect
voor social distancing. Opgelet: dit moet
nog bevestigd en, desgevallend, voorbereid worden door de federale overheid.
Cafés en restaurants blijven dicht. Take
away blijft mogelijk voor de restaurants.

Onderwijs






Sport en ontspanning

De opvang in de kleuter- en in de lagere
scholen blijft verzekerd voor de ouders die
niet zelf voor de opvang van hun kinderen
kunnen zorgen.
Op 18 mei zouden de scholen terug gedeeltelijk opengaan in het basisonderwijs en
het middelbaar onderwijs (sommige leerjaren en beperkt aantal kinderen per klas).
De praktische modaliteiten worden uitgewerkt op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap
en
la
Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Mondmaskers zullen verplicht zijn voor het
personeel en voor de leerlingen ouder dan
12 jaar.

Crèches


De crèches blijven open voor de ouders die
niet zelf kunnen instaan voor de opvang
van hun kinderen.

Het gemeentebestuur blijft voor essentiële
zaken open, tijdens weekdagen van 8.30u
tot 13u op afspraak – 02.423.12.11.
De bibliotheken behouden de huidige uitlening, op reservering, van boeken, audioboeken of DVD’s (max. 10 stuks) voor de
Jettenaren die ingeschreven zijn in de bib
(1 reservering per gezin gedurende de periode van de coronamaatregelen).
Alle evenementen die door de gemeente
Jette waren voorzien in mei en juni zijn geannuleerd. Voor de evenementen die georganiseerd worden door particulieren,
verenigingen of wijkcomités, moeten de organisatoren dit beslissen in overeenstemming met de voorschriften op federaal
niveau.

De fundamentele preventiemaatregelen
blijven gelden








U mag buiten sporten, alleen of met de gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen.
Dit mag ook met maximum 2 vrienden, met
respect voor de social distancing.
 Contactloze sporten (tennis, atletiek,…) in
de buitenlucht zijn toegelaten (geen toegang
tot kleedkamers of cafetaria’s). Ploegsporten
blijven verboden.



Winkels

Sociale contacten


Gemeentebestuur








Het samenscholingsverbod blijft van kracht.
Opgelet: bij inbreuken worden er administratieve boetes opgelegd. Bij herhaling
moet u voor de rechtbank verschijnen.

Het respecteren van de social distancing
(1,5 meter);
Het beperken van contacten tussen mensen;
Goede hygiënische reflexen (handen wassen, in de elleboog hoesten, thuis blijven
en de dokter bellen bij symptomen,...).

Voor 18 mei en na 8 juni wordt de situatie
opnieuw geëvalueerd en komen er naargelang de situatie nieuwe maatregelen (buitenactiviteiten,
cafés
en
restaurants,
zomerkampen, reizen,...

Vragen?
Consulteer de informatiekanalen van de
FOD Volksgezondheid, die regelmatig
geactualiseerd worden:
• de referentiewebsite:
www.info-coronavirus.be
• de sociale media: Twitter : @be_gezondheid / Facebook volkgsgezondheid
• het contactcenter: 0800/14.689
Blijf goed voor uzelf zorgen... en voor de
anderen!
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Het Centre d’Entraide de Jette en
het coronavirus
Voedselhulp in het hart van de crisis

Al bijna 50 jaar – sinds de oprichting in 1971 – staat het Centre d’Entraide de Jette (CEJ) aan de zijde van de minstbedeelden in de strijd
tegen armoede. In deze crisistijden nemen de sociale activiteiten
toe en verdient de verdeling van gratis voedselpakketten door deze
vzw extra aandacht.

H

et CEJ verdeelt het hele jaar door
gratis voedselpakketten aan Jettenaren die het moeilijk hebben. De vzw
kan hiervoor rekenen op de hulp van
talrijke partners (het Fonds voor Europese hulp
aan de meest behoeftigen, de Voedselbank
Brussel-Brabant, de Vroegmarkt van Brussel,
de gemeente en het OCMW van Jette, maar
ook de Jetse handelszaken en scholen, De Engelbewaarder, de Jetse afdeling van het Rode
Kruis of Les Amis d’Accompagner). Maar ook
de vrijwilligers zorgen ervoor dat het CEJ deze
taak 52 weken per jaar op zich kan nemen.

dienst. Gelukkig kan het centrum rekenen op
de onschatbare hulp van de animatoren en
straathoekwerkers van de gemeentelijke Stadspreventiedienst. Dankzij deze mooie samenwerking kon de verdeling van de pakketten toch
op een serene manier doorgaan en kon zelfs
beantwoord worden aan een groeiende vraag.
Van half maart tot half april werden bijna 600
voedselpakketten uitgedeeld aan Jettenaren in
bestaansonzekerheid of met tijdelijke moeilijkheden. Deze pakketten vormen een onmisbare
hulp voor honderden gezinnen die extra getroffen worden door deze crisis.

Meer dan gewaardeerde hulp

Rouf tweedehands

Sinds het begin van de coronacrisis en omwille van de maatregel rond social distancing,
moet de ploeg van het CEJ het jammer genoeg
stellen zonder de hulp van de vrijwilligers die
normaal gezien instaan voor de voedselhulp-

Naast een deel subsidies wordt de sociale
dienst van het CEJ gefinancierd met giften en
de opbrengst van de activiteiten van de tweedehandswinkel Rouf. Maar net als veel andere
handelszaken, moest ook de kringloopwinkel

door de lockdown de deuren sluiten. In afwachting van de heropening is de ploeg van
Rouf zich gaan toeleggen op de productie van
maskers en werkkledij met gerecupereerde
stof. Om het financiële verlies door de sluiting
van de winkel te compenseren en hun sociale
activiteiten te kunnen blijven financieren, verkopen de leden van het centrum mondmaskers aan bedrijven en particulieren. Als dit
geen leuke manier is om dit lokaal en solidair
initiatief te steunen…


Centre d’Entraide de Jette
H. Werriestraat 11
secretariat.cej@gmail.com – 02.428.90.56
www.cejette.be
Rouf Tweedehands
Wemmelsesteenweg 37
info.rouf@gmail.com – 02.426.29.36
www.rouf.be
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De gemeente tot uw dienst
Op post ondanks de epidemie…

Na anderhalve maand is het voor iedereen onderhand duidelijk: werken in tijden van lockdown is verre van evident. Sommigen combineren telewerken met een gezinsleven, anderen staan er alleen voor
en proberen zichzelf te motiveren om aan de slag te gaan…
Maar voor zij die op het terrein actief zijn is telewerken geen optie!

samen tegen corona
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O

p gemeentelijk niveau blijven de
diensten Beplantingen, Stadspreventie, Openbare reinheid, de loketten, maar ook het kerkhof, de
scholen, de crèches en de politie, elke dag
in de weer om hun werk op het terrein te verzekeren en de burgers de meeste elementaire
of hoogdringende diensten te verlenen. Tijd
dus om hen in de bloemetjes te zetten en
hen te bedanken voor hun inzet!

Beplantingen,
Openbare reinheid en Kerkhof

Sinds de ingang van de lockdownmaatregelen werken de ploegen van Openbare reinheid, Beplantingen en het Kerkhof met
minder mensen om de maatregelen rond hygiëne en social distancing te respecteren: een
persoon per voertuig, beurtelingse aanwezigheid op het terrein, regelmatig handen wassen met water of handgel, mondmasker,
handschoenen en bril indien nodig.
De mensen van Openbare reinheid focussen
zich op de belangrijkste taken en wijken (handelszones of dichtbevolkte wijken, werven,
openbare vuilnisbakken, hondentoiletten,…)
want ze kampen daarnaast ook met een verhoging van het aantal sluikstorten en moeten lijdzaam toezien bij het gebrek aan burgerzin
waarbij gebruikte handschoenen, maskers of
zakdoeken achteloos op straat gegooid worden.
Voor de ploegen van de dienst Beplantingen valt de daling van het aantal effectieven
samen met de komst van de lente, een periode die normaal gezien gepaard gaat met een
verhoging van de werkdruk: snoeien, bijknippen, gieten en vooral de nodige voorbereidingen treffen om bloemen en groen te
introduceren in de Jetse straten. In de gemeentelijke serres staan 45.000 stekjes die elke dag
gegoten moeten worden voor ze onze leefomgeving kunnen opfleuren. Ook hier worden
onze ploegen geconfronteerd met ongepast
gedrag van mensen die hun gebruikte handschoenen of maskers achterlaten aan de voet
van een boom of in de gemeentelijke parken.
Op het kerkhof verlopen de begrafenissen
volgende richtlijnen van de overheid, in aan-

wezigheid van maximum 15 personen die op
voldoende afstand van elkaar staan. Toch
blijven onze ploegen doorgaan met het delven van graven, een fysieke arbeid die niet
eenvoudig te combineren valt met respect
voor sociale afstand.

Loketten en onthaal
Op het gemeentehuis zijn het onthaal en
de loketten ondanks de lockdown altijd open
geweest. Wel is het uurrooster aangepast en
gebeuren de bezoeken enkel op afspraak (via
02.423.12.11, van maandag tot vrijdag, van
8.30u tot 13u, donderdag inbegrepen). Er werden bepaalde maatregelen getroffen om de afstandsregels te kunnen respecteren, zoals de
plaatsing van plexiglas en tafels voor de loketten, het dragen van handschoenen en de
ontsmetting van de loketten na elke bezoeker.
Ook hier werken de ploegen met minder
mensen en hadden sommige zelfs te kampen
met personeelstekort door ziekte. Gelukkig kon
dit dankzij de versterking van enkele collega’s
intern opgelost worden. Enkel dringende aanvragen worden op afspraak behandeld, zowel
aan de loketten van Burgerlijke stand (nationaliteit, huwelijken) als Demografie (identiteitskaarten, verblijfsvergunningen, paspoorten,
rijbewijzen). Voor de andere aanvragen raden
de diensten aan die in te dienen via e-mail (geboorten, overlijdens, adreswijzigingen) of via
het e-loket Irisbox of mijndossier.be. Aarzel niet
om, in geval van twijfel, telefonisch contact op
te nemen met het Gemeentebestuur.

Stadspreventie

de verspreiding van het virus tegen te gaan.
Na en wat moeilijke start stellen ze vandaag vast dat het gedrag geëvolueerd is en
dat de richtlijnen makkelijker aanvaard worden. Toch worden ze dagelijks geconfronteerd met enkele hardleerse individuen en
jammer genoeg ook met ongepast gedrag
zoals het wegwerpen van gebruikte handschoenen of mondmaskers.
De twee straathoekwerkers helpen twee tot
drie keer per week mee aan de samenstelling
en de verdeling van voedselpakketten van het
Centre d’Entraide de Jette (zie p. 9). De grote
solidariteit tussen de vzw en deze gemeentedienst zorgde ervoor dat de krachten werden gebundeld om de dienst te verzekeren,
ondanks het gebrek aan personeel tijdens
deze lockdown.

Crèches en scholen
Sinds half maart, ook in de paasvakantie,
voorzien de scholen en crèches van de gemeente in opvang voor kinderen van wie de
ouders een essentieel beroep uitoefenen.
Deze opvang is momenteel gecentraliseerd in
de crèche Reine Fabiola en in de scholen
Arbre Ballon en Van Asbroeck. Champ des
Tournesols, een school voor buitengewoon
onderwijs, organiseert een aparte opvang.
Gezien het geringe aantal kinderen dat
elke dag komt opdagen, werd een beurtrol
ingesteld tussen het personeel en de directie
om het aantal aanwezige personen te beperken. Het onderwijzend personeel en de kleuterleidsters moeten zich houden aan
basisregels qua hygiëne en, in de mate van
het mogelijke, de nodige afstand houden. Iedereen beschikt ook over handgel en eventueel over en masker. De lokalen worden elke
avond schoongemaakt en geregeld ontsmet.

Steunbetuigingen

De gemeenschapswachten van de dienst
Stadspreventie staan sinds de aankondiging
van de quarantainemaatregelen op het terrein om toe te zien op het respect voor de
regels van social distancing in de openbare
ruimte, meer bepaald in de groene ruimten
en de parken. Controleren, uitleggen, informeren, signaleren, adviseren, opnieuw uitleggen en de politie verwittigen bij het
niet-respecteren…, het behoort allemaal tot
hun dagelijkse opdracht. Op die manier dragen ze bij aan de collectieve inspanning om

Hoewel de job van deze moedige werknemers niet altijd even vanzelfsprekend is gezien deze quarantaineperiode, kunnen ze
gelukkig rekenen op bemoedigende woorden
en vriendelijke attenties van talrijke burgers.
Zo kregen de stadsreinigers van Openbare
reinheid stoffen mondmaskers gemaakt door
de vrijwilligers van Masques de Jette en werden de gemeentelijke tuiniers in de bloemetjes gezet op de facebookpagina van de
bewoners van de Tuinen van Jette. Verschillende werknemers kregen ook steunbetuigingen onder de vorm van pralines of bloemen.
We bedanken hen voor het werk dat ze leveren en u voor uw aanmoedigingen!
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De dienst Bemiddeling
biedt een luisterend oor
Eerst de grote brug, daarna kleine bruggetjes…
zowel in dit land als elders, houdt in dat we
ongewone, vreemde, bijna paradoxale regels
naleven. (…) Dankzij de afstand en de solidariteit voelen we ons verbonden. (…) Die – lege
– ruimte tussen ons heeft nooit eerder onze
sociale verbondenheid zo geactiveerd en gestimuleerd. Het bewijs hiervan zijn de vele tekens van solidariteit, gaande van buurthulp en
het maken van maskers tot samen applaudisseren klokslag 20u. Familiebanden worden
weer aangehaald en er ontstaat een heel
nieuwe verbondenheid tussen buren. Onze creativiteit en ons aanpassingsvermogen worden
danig op de proef gesteld en de vele uitdagingen worden met vlag en wimpel aangegaan.

De confrontatie met moeilijkheden

Net als iedereen heeft ook het netwerk van publieke bemiddelingsdiensten van interpersoonlijke conflicten van de Brusselse
gemeenten zijn manier van werken in deze periode van afzondering moeten aanpassen. En ook al heeft het directe contact
plaats gemaakt voor indirecte uitwisselingen, de bemiddelingsdiensten blijven voor u klaarstaan.
Ziehier enkele uittreksels uit de brief in
naam van de publieke bemiddelingsdiensten
van interpersoonlijke conflicten van de Brusselse gemeenten, waaronder uiteraard Jette.

O

p vrijdag 13 maart moesten we, ietwat aangedaan en beduusd, als
bemiddelaars van interpersoonlijke
conflicten onze manier van werken
helemaal herbekijken: van een empathische
aanpak waarbij mensen ‘live’ van gedachten
wisselen, moesten we plots teruggrijpen naar
de virtuele wereld of de telefoon. (…)

Veranderde zeden en gewoonten
Omgaan met problemen tussen buren, meningsverschillen tussen ouders of familieruzies,
onenigheid tussen collega’s of tussen huurders
en verhuurders zit in ons professioneel DNA.
Deze crisis overspant alle domeinen: gezondheid, sociaal, economisch, financieel, historisch,

zelfs maatschappelijk. Ze is bovendien bijzonder
groot en heeft een impact op al onze rituelen,
zelfs de meest traditionele. Elkaar groeten, elkaar verleiden of huwen, bevallen, onze doden
begraven… Onze zeden en gewoonten worden
grotendeels op hun kop gezet.
Deze crisis, die ons leert onze tegenslagen
en drama’s te relativeren en onze essentie en
prioriteiten scherp te stellen, is ook een deur
naar verandering, gevreesd voor sommigen,
gewild, onverwacht, welkom voor anderen
die dit als een kans zien. (…)

Van solitair tot solidair
Bovenal hebben we in deze tijden van afzondering dezelfde moeilijke, maar essentiële
stap gezet om onze krachten te bundelen.
Zowat iedereen koestert zijn of haar immuniteit
en helpt mee de gezondheid van iedereen te
vrijwaren. (…) We slaan een grote brug tegen
eenzelfde onzichtbare, ongrijpbare en meedogenloze vijand. Deze brug die we bouwen,

Voor sommigen versterkt die afzondering,
die voor hen niet aanvoelt als een moment om
te herbronnen en om voor zichzelf en anderen
te zorgen, evenwel de disharmonie onder één
dak. Op elkaar geperst, verlamd en teruggetrokken in hetzelfde huis, dat niet langer behaaglijk aanvoelt en waar de voetstappen van
de bovenburen op het plafond zinderen, worden ze gedwongen om tegen hun wil te voelen
en hun gevoelens te onderkennen. (…).
Wij bemiddelaars blijven trouw op post om
al die problemen, in alle vertrouwen en zonder
oordeel, op te vangen. Jullie woorden, jullie
zorgen, al jullie kleine en grote bekommernissen zijn nog steeds welgekomen, in het besef
dat morgen zich bovendien aankondigt in een
toekomst die nooit meer dezelfde zal zijn en
waaraan we ons allemaal zullen moeten aanpassen. Welwillend, zonder evenwel de wonden te kunnen verbinden - we zijn immers
geen spoedartsen - zijn we er voor jullie, telefonisch of via e-mail, om kleine bruggetjes te
bouwen, te vernieuwen of zo bij te sturen dat
ze zichtbare, bijna voorspelbare en o zo menselijke conflicten helpen verlichten.



Jetse dienst Slachtofferhulp, Bemiddeling
en Alternatieve Maatregelen (DSHBAM)
02.423.14.50/51/56
svanderbeken@jette.irisnet.be
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Geen enkele situatie
rechtvaardigt geweld…
De hulplijnen blijven beschikbaar!

Tijdens deze afzonderingsperiode
blijft partner- of familiaal geweld jammer genoeg actueel, net als noodgevallen en -situaties. De hulpdiensten
blijven beschikbaar voor wie bijstand,
een luisterend oor of hulp nodig heeft.

O

f het nu gaat om huiselijke geweld,
bedreiging van een kind, een medisch of psychisch noodgeval, de
quarantainemaatregelen die de
overheid half maart afkondigde kunnen een
grote impact hebben op ons dagelijks leven.
Ook al zijn we verplicht om thuis te blijven,
het kan niet de bedoeling zijn dat we alleen
blijven in geval van nood!

Voelt u zich niet goed in uw vel? Vreest u
voor uw veiligheid of die van een naaste? Bent
u het slachtoffer van geweld of wordt u constant
geconfronteerd met gewelddadig gedrag? Hieronder vindt u de telefoonnummers van de verschillende hulpdiensten die voor u klaarstaan.



Medisch noodgeval
Ziekenwagen en brandweer:
112 24/7 bereikbaar



Bescherming bij noodsituati
Politie : 101 24/7 bereikbaar





Kindermishandeling
Ernstige verwaarlozing, emotioneel, fysiek
of seksueel misbruik: 1712
(ma-vr, van 9u tot 18u) – www.1712.be



Uitputting als ouder
De Opvoedingslijn: 078.15.00.10
ma tot vr: van 10u tot 13u en van 14u tot
17u, do: van 10u tot 13u, van 14u tot 17u
en van 19u tot 21u, gesloten op wo, za en
zo
Voor welzijnsvragen en advies kan u terecht bij de hulpverleners van het CAW
Brussel: 0800.13.500
(ma-vr, van 9u tot 17u) – www.caw.be



Huiselijk geweld
Als slachtoffer, pleger of professional
1712 (ma-vr, van 9u tot 18u) – www.1712.be



Nood om te praten
Tele-Onthaal: 106
24/7 bereikbaar - www.tele-onthaal.be

Zelfmoordgedachten
Centrum voor Zelfmoordpreventie
0800.32.123 24/7 bereikbaar
www.zelfmoord1813.be





Seksueel geweld (volwassene of kind)
Zorgcentrum na Seksueel Geweld
02/535.45.42
Hoogstraat 320 – 1000 Bruxelles
www.seksueelgeweld.be
Nood om te praten (kinderen en jongeren)
Awel: 102
Elke dag van 16u (wo van 14u) tot 22u
www.awel.be
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Lokale afdeling Rode Kruis biedt hulp
Vrijwilligers in de bres voor Jetse zorginstellingen

De Jetse Rode Kruisafdeling is voor de zorginstellingen van
onze gemeente in deze coronatijden zowat het verdeelcentrum voor beschermingsmateriaal. Vrijwilligers zorgen ervoor
dat onder meer de broodnodige mondmaskers op hun
bestemming geraken.

H

et Rode Kruis heeft altijd al kunnen
rekenen op een solide kern van enthousiaste vrijwilligers, en dat is in
Jette niet anders. De afgelopen
weken zetten ze alle zeilen bij om Jetse voorzieningen en personen die actief zijn in de
zorgsector te voorzien van het broodnodige
beschermingsmateriaal om de coronapandemie te trotseren.

Centraal verdeelpunt
In het Brussels gewest is Iriscare, de instelling die onder meer belast is met bejaarden -en gehandicaptenbeleid en de rust- en
verzorgingstehuizen, in deze coronatijden belast met de verdeling van het beschermingsmateriaal onder de 19 gemeenten. Voor Jette
is de lokale afdeling van het Rode Kruis het
centrale punt van waaruit het materiaal verder verdeeld wordt, in nauwe samenwerking
met de gemeente. Van daaruit trekt voorzitter

Francis Martiat, samen met een van de vrijwilligers, naar de Jetse woonzorgcentra en
andere zorginstellingen om hen te voorzien
van de nodige wapens in hun strijd tegen het
coronavirus.

En tal van andere acties!
Naast de verdeling van materiaal
nemen de vrijwilligers van de lokale afdeling van het Rode Kruis, samen met
andere Brusselse afdelingen, ook deel
aan tal van andere solidariteitsacties:




Mondmaskers en paaseitjes
Elke week trekken de vrijwillige weldoeners erop uit naar de 10 Jetse openbare en
private woonzorgcentra, maar ook centra
voor geestelijke gezondheidszorg, de thuishulpdienst van het OCMW, het centrum voor
asielzoekers, een centrum voor beschut
wonen, een dagcentrum voor volwassenen
met autisme en zo’n 50 huisartsen. Zo verdeelden tijdens hun eerste zes rondes 75.440
maskers (chirurgische, FFP2- of stoffen maskers), 3.430 jassen, 676 gezichtsmaskers, en
100 liter handgel. En tijdens de paasweek bedachten ze alle bewoners en personeelsleden
bovendien met paaseitjes.





Versterking voor de woonzorgcentra:
Jetse vrijwilligers werden ook gemobiliseerd om bij te springen bij de
verdeling van maaltijden in een
woonzorgcentrum van de gemeente.
Permanenties 1710: Tussen 8u en 19u
bemannen vrijwilligers van het Rode
Kruis de hulplijn 1710 en verwijzen ze
burgers door naar een huisarts of het
noodnummer 112.
Hulp aan ziekenhuizen: Vrijwilligers
van de Jetse Rode Kruisafdeling vatten ook post voor sommige Brusselse
ziekenhuizen voor een triage aan de
spoedafdeling (klassieke spoedafdeling of spoedafdeling COVID-19).
Samenstelling voedselpakketten: Verschillende vrijwilligers trokken samen
bijna 16 uur uit voor de hulp aan de
samenstelling van voedselpakketten.
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Ook Jetse woonzorgcentra
zwaar getroffen
Lof en respect voor verzorgend personeel
Ondanks het bezoekverbod dat in het
Brussels gewest al op 11 maart van
kracht werd, was de situatie in de
Brusselse – en dus ook de Jetse –
woonzorgcentra de weken daarna bijzonder precair. Dat het personeel er
ondanks alle ellende standhield, verdient extra lof en waardering.

J

ette telt negen private en een openbaar
woonzorgcentrum, met name het rust- en
verzorgingstehuis Iris dat verbonden is
aan het Jetse OCMW. De afgelopen weken
heeft het coronavirus, ondanks de strenge
maatregelen, in veel van deze rusthuizen voor
veel slachtoffers en menselijk leed gezorgd.

Bovenmenselijk
Van bij het begin van deze gezondheidscrisis was gewaarschuwd dat oudere mensen
kwetsbaarder zijn voor het ontwikkelen van

den blijven rekenen op de beste zorgen en
de bemoedigende woorden, zo broodnodig
nu ze geen bezoek meer mochten ontvangen.

Solidariteit

ernstige symptomen bij een besmetting met
het coronavirus. Daarom moest elk contact
met de buitenwereld zo snel mogelijk vermeden worden, wat ook gebeurde. Vanaf dat
moment was het voor het personeel van
woonzorgcentra dansen op de slappe koord
tussen de gezondheid en het welzijn van hun
bewoners, maar wist het zich met bijna bovenmenselijke krachten staande te houden.
De bewoners, met wie ze in vele gevallen een
persoonlijke band opgebouwd hebben, kon-

Dat hun nobele werk geapprecieerd werd
door brede lagen van de bevolking was een
hart onder de riem voor het verzorgend personeel van onze rusthuizen. De vele steunbetuigingen en uitingen van waardering van
de Jettenaren maakten de vele beproevingen
die ze moesten doorstaan iets draaglijker. Initiatieven als de concerten, georganiseerd
door de dienst Cultuur van de gemeente, in
samenwerking met vzw Kwa!, maakten zowel
bij het personeel als de bewoners van de
rusthuizen, veel emoties los. Maar ook de logistieke steun, onder meer onder de vorm
van leveringen van beschermend materiaal
door de Jetse afdeling van het Rode Kruis,
zorgden voor de spreekwoordelijke pleister
op de wonde.

Stay at home but not alone…
Een attentie voor onze senioren
In deze periode van afzondering zijn
de bewoners en het personeel van de
Jetse rusthuizen zowat afgesloten van
de buitenwereld en worden ze bijzonder hard getroffen door de coronacrisis. Daarom organiseerde de dienst
Cultuur van de gemeente, in samenwerking met vzw Kwa !, in april speciaal voor hen een aantal concerten.

V

rienden en/of medewerkers van het
festival Jam’in Jette, posteerden zich
8 keer op rij voor een rusthuis in
Jette om de bewoners en het zorgpersoneel wat muzikale verstrooiing te brengen. De artiesten gaven er telkens een kleine

muzikale animatie, in alle veiligheid en volgens de regels van social distancing, voor
deze mensen die door het isolement zwaar
op de proef gesteld worden. Een hartverwarmend initiatief dat terecht massaal gedeeld
werd op sociale media!

Deel uw boodschap van empathie
Wil je de bewoners en verzorgers van de
Jetse woonzorgcentra een boodschap van
hoop overmaken? Je kan je boodschappen,
kleurwerken, tekeningen, knutselwerken, spandoek,…, kwijt in de brievenbus van het Centre
Armillaire (de Smet de Naeyerlaan 145) of mailen naar jaminjette@gmail.com met als onderwerp ‘bulle d’air’. De organisatoren zullen alles
met plezier aan de rusthuizen overmaken.
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Postkaart voor de senioren in het rusthuis
Voor de senioren in de rusthuizen slaat
deze coronacrisis dubbel zo hard toe.
Niet alleen bevinden ze zich vanwege
hun leeftijd in de risicogroep, maar bovendien zien ze door de maatregelen
reeds wekenlang hun familie of vrienden niet. Om hen te steunen in deze
moeilijke tijden, ontvingen ze postkaarten met een bemoedigende boodschap.

D

it mooie initiatief werd gelanceerd
door La Maison de l’Image, de Jetse
vzw met een passie voor fotografie.
Met de mooiste foto’s van hun
leden werden postkaarten gemaakt voor de
bewoners van de Jetse rusthuizen. Jette telt
10 woonzorgcentra, goed voor zowat 1.000
bewoners.

Het gemeentebestuur was dermate verheugd met dit initiatief dat het zich erbij aansloot. Zo kregen alle bewoners van de Jetse

homes een postkaart van het gemeentebestuur om hen heel wat sterkte, energie en
hoop toe te wensen..

Wilsverklaring inzake euthanasie
Voortaan voor onbepaalde duur geldig
Sinds het begin van deze coronacrisis
hebben nogal wat Jettenaren de wens
uitgedrukt om een wilsverklaring inzake euthanasie op te stellen. Terwijl
deze verklaring vroeger na 5 jaar vernieuwd moest worden, is ze tegenwoordig geldig voor onbepaalde duur.
Als u de verklaring voor 2 april 2020
invulde, moet u deze wel vernieuwen
zodat ze onder de nieuwe regeling
valt.

D

e wilsverklaring inzake euthanasie
is een schriftelijke wilsverklaring
van iemand die, ingeval hij wilsonbekwaam zou zijn, wil dat een arts
euthanasie toepast volgens de wettelijke
voorwaarden.

Wie mag een wilsverklaring inzake euthanasie opstellen?
Elke wilsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige die een rijksregisternummer heeft kan een wilsverklaring inzake
euthanasie opstellen. In België is euthanasie

en geen deel uitmaakt van het gezin. Het formulier moet met de hand ingevuld worden
of, desgevallend, begeleid zijn van een document dat de ongeschiktheid rechtvaardigt,
en eveneens ingevuld worden door een persoon die hiervoor aangeduid is.

Waar kan men het formulier bekomen?

een recht, geen verplichting. De wilsverklaring
inzake euthanasie betekent niet automatisch
dat u die zal krijgen. Zelfs als alle wettelijke
voorwaarden vervuld zijn, is een arts vrij om
euthanasie toe te passen of te weigeren.
Het papieren formulier van de wilsverklaring moet ingevuld worden in aanwezigheid
van twee getuigen, waarvan ten minste één
geen materieel belang heeft bij het overlijden

Het formulier voor de wilsverklaring inzake
euthanasie is beschikbaar op de portaalsite
van de Sociale zekerheid, aan het onthaal
van Het Gemeentehuis of op aanvraag bij de
gemeentelijke Sociale Dienst voor het Personeel, na de lockdownperiode
(Patricia Bourgoing – 02.422.31.06
pbourgoing@jette.irisnet.be).
Het formulier moet vervolgens ingediend
worden bij het gemeentebestuur, bij de gemeentelijke Sociale Dienst voor het Personeel
(Patricia Bourgoing), die de verklaring zal
laten registreren bij de FOD Volksgezondheid.
Een kopie en de ontvangstbevestiging wordt
aan de betrokken persoon bezorgd.
Meer info: www.euthanasiewilsverklaring.be
(rubriek ‘gemeenten’)

I 17

reinheid

Reinheid het hele jaar door…
Waarheen met uw grof huisvuil?
actie geldt een verkeers- en parkeerverbod in
de betrokken straten, behalve voor de voertuigen die afval komen deponeren. Voor de
inwoners van deze straten zullen ook de garages niet toegankelijk zijn.

In deze tijden van afzondering, maken velen onder ons van
deze tijd gebruik om te tuinieren, klusjes te doen, de lenteschoonmaak te houden... Weet echter dat er regels bestaan om uw afval kwijt te geraken.

O

ngeacht de periode, kunnen we ons
niet zomaar ontdoen van ons afval
en evenmin van ons grof huisvuil.
Sluikstorten of spullen op het voetpad of de vensterbanken met de boodschap
'mee te nemen', kunnen niet alleen een boete
opleveren, ze betekenen ook extra werk voor
de mensen die instaan voor de netheid van de
straten. De reinheidsploegen werken verder,
weliswaar in aangepaste ploegen, maar hun
werk is al bijzonder lastig in deze coronatijden!

Recyparken
Het annuleren van de mobiele containercampagne in maart gooide roet in het eten voor de
bewoners die hoopten om zo hun grof huisvuil
kwijt te geraken. Er bestaan echter alternatieven. De gewestelijke containerparken – Recyparks genoemd – blijven open voor het publiek,
weliswaar met een aangepast uurrooster.
Recypark Noord, Zuid, Humaniteit en Oudergem zijn open:
• Dinsdag en woensdag: 9u-13.45u
• Donderdag, vrijdag en zaterdag:
9u – 16.15u
• Zondag en maandag: gesloten
Recypark Sint-Pieters-Woluwe is open :
• Van dinsdag tot zaterdag: 9u – 15.45u
• Zondag en maandag: gesloten
Het agentschap Net Brussel herinnert er echter aan dat de federale overheid vraagt om

enkel strikt noodzakelijke verplaatsingen te
doen (noodsituatie of uitzonderlijke omstandigheden zoals een overlijden of een verhuis).
Verder moeten de bezoekers van de Recyparken zich houden aan bepaalde richtlijnen,
zoals het spontaan tonen van de identiteitskaart, het zelf openen van de autokoffer en
het respecteren van de social distancing (minimum 1,5 meter).

• 2/06: Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeslaan
(tussen de nummers 2 en 33, ingang via de
C. Woestelaan)
• 3/06: H. Werriestraat (tussen het Laneauplein en de Wemmelsesteenweg, ingang via
het Laneauplein)
• 4/06: Herreweghestraat (ingang via de O.
Warlandlaan)
• 5/06: Swartenbroucklaan (ingang via de
Liebrechtlaan)
Meer info:
www.jette.be – www.arp-gan.be – 0800.981.81

Proxy Chimik
De buurtophaling van huishoudelijk chemisch afval Proxy Chimik blijft behouden, ondanks de coronamaatregelen en verwacht u op
de traditionele plaatsen en uren (zie kader).
Meer info :
www.apr-gan.be –0800.981.81 (van maandag tot
vrijdag van 8.30u tot 16u)

Ophaling aan huis
De ophaaldienst aan huis van grof huisvuil
wordt door Net Brussel behouden, ondanks
de coronamaatregelen. Deze dienst is gratis
voor de Brusselaars (1 maal per jaar, met minimum 1 m3 en maximum 3 m3 per gezin). U
moet hiervoor telefonisch een afspraak
maken op 0800.981.81. U moet uw nationaal
registernummer doorgeven, uw adres, het
aantal m3 en het type afval dat weggehaald
moet worden.

Mobiele containers van 2 tot 5 juni
Op 2, 3, 4 en 5 juni, telkens van 9u tot
18u, is een nieuwe mobiele containeractie
voorzien in Jette. Ter herinnering: bij deze inzamelingen wordt enkel huishoudelijk grofvuil
aanvaard en wordt iedereen gevraagd om zijn
afval vooraf te sorteren. De nodige maatregelen zullen getroffen worden om deze actie
volgens de veiligheidsregels te laten verlopen. Uiteraard zal iedereen gevraagd worden
om zich te houden aan de instructies van het
gemeentepersoneel ter plaatse. Tijdens deze

PROXY CHIMIK IN JETTE
Mei 2020


Kardinaal Mercierplein
11 mei, van 17u tot 17.45u



H. Liebrechtlaan
(kant J.B. Moyensstraat),
9 mei, van 14u tot 14.45u



Woestelaan
(O.L.V. van Lourdeskerk)
9 mei, van 16u tot 16.45u



Gemeentelijke Dienst beplantingen
(Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99)
momenteel gesloten voor het publiek
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Alle activiteiten tot 30 juni afgelast
Na een uitgesteld Artiestenparcours
in april worden ook de geplande activiteiten voor mei en juni allemaal uitgesteld of geannuleerd. Aangezien de
Nationale Veiligheidsraad besliste om
alle massa-evenementen tot eind augustus te verbieden, is het momenteel
nog hoogst onzeker of de Jetse jaarmarkt zal kunnen doorgaan. Hier is alvast een overzicht van de
belangrijkste annuleringen.

JAM’IN JETTE
In Jette Info van vorige maand meldden we
al dat het grote wereldmuziekfestival Jam’in
Jette dit jaar geannuleerd is. De organisatoren maken alvast een afspraak voor 21 en 22
mei 2021.

5 JAAR JETTE MET
Aangezien alle markten voorlopig verboden
zijn, moet ook Jette Met noodgedwongen zijn
activiteiten staken. De duurzame markt ziet
zich dus genoodzaakt om zijn 5de verjaardag
op een nader te bepalen datum te vieren.
La Rosa Enflorese (Klassiek in de Abdij)

OPENDEURDAG VAN HET LEEFMILIEU
Dit tweejaarlijks evenement werd in de vorige editie van Jette Info aangekondigd met
het label ‘Onder voorbehoud’, maar ondertussen is de kogel door de kerk. De Opendeurdag van het Leefmilieu gaat niet door.
Wie zich al ingeschreven hadden voor een of
meerdere activiteiten, werd hiervan ondertussen al op de hoogte gebracht.

Hoek (16.05), Woeste (30.05). De deelnemers
zullen hun spullen dus iets langer moeten
stockeren en koopjesjagers kunnen alvast
wat geld opzij leggen voor de markten van
september.

KLASSIEK IN DE ABDIJ

Ook Wheelchairity, het festival ten voordele van mensen met een beperking, moet
de annulering van zijn evenement lijdzaam
ondergaan. De organisatoren sluiten een afgeslankte versie in het najaar niet uit, maar
beloven er volgend jaar alvast weer voluit
voor te gaan!

Ook twee concerten van Klassiek in de
Abdij, toch telkens goed voor zo’n 200 toeschouwers, bezwijken onder het vermaledijde
virus. Op 3 mei stond La Rosa Enflorese geprogrammeerd en op 7 juni zou VIVA! OPERA
zorgen voor de kers op de taart van dit negende seizoen. Liefhebbers van klassieke
muziek zullen de live-ervaring van een concert dus voorlopig moeten uitstellen tot volgend seizoen.

ROMMELMARKTEN

VOENK

Het rommelmarktseizoen mist dit jaar
compleet zijn start! Alle rommelmarkten tot
eind mei zijn afgelast, en dat zijn er niet minder dan 6: Tilmont (26.04), Lenoir (26.04),
Wouters (1.05), Jacques Brel (2.05), Verloren

Ook het straatkunstenfestival Voenk krijgt
dit jaar geen zomereditie. Op 31 mei zal het
Kardinaal Mercierplein dus niet het decor zijn
voor humoristisch straattheater, spectaculaire
circusacts en originele animatie. De 7de editie

WHEELCHAIRITY

zal dus voor volgend jaar zijn, al is er sinds
enkele jaren wel een wintereditie. Afspraak
dus ergens in december…

JAZZ JETTE JUNE
Jazz Jette June vierde vorig jaar nog zijn
30 verjaardag maar neemt in 2020 dus een
sabbatjaar, zij het niet uit eigen beweging
maar opgelegd voor het noodlot genaamd
corona. Het is vooralsnog niet duidelijk wanneer de Jetse cafés weer hun deuren mogen
openen, maar een muzikale kroegentocht
Jazz Jette June komt er dus dit jaar zeker niet.
ste

ACTIVITEITEN CULTURELE PARTNERS
Ook in dit nummer van Jette Info vindt u
geen pagina van onze culturele partners (GC
Essegem, Centre Culturel, Le Rayon Vert,
Ploef,…). Met de zomermaanden in het vooruitzicht zullen ze hun activiteiten hoogstwaarschijnlijk
pas
vanaf
september
hervatten. Hou in ieder geval Jette Info, de
gemeentelijke website en onze Facebookpagina in de gaten voor verdere info.
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Jetse bib voorziet alternatieve
dienstverlening
In normale omstandigheden is de bib
de plek bij uitstek om een krant te
komen lezen, een babbeltje te slaan en
een tas koffie te drinken. Uiteraard is
het ook de plek om boeken en dvd’s te
komen lenen. Dat kan nu even allemaal
niet, en toch doen de medewerkers er
alles aan om ook in deze tijden de werking van de bib verder te zetten.





Z

o gaan de digitale diensten van de
Jetse bib gewoon verder. Neem eens
een kijkje op de pagina ‘de digitale
bib’, die je op jette.bibliotheek.be
onder ‘collecties’ vindt. Je ontdekt er onder
meer het krantenarchief en een heleboel leuke
lees-, kijk- en luistertips. Ook op de facebookpagina wordt regelmatig een bericht geplaatst.
Het loont zeker de moeite om deze kanalen
de komende tijd in de gaten te houden.
Zolang de coronamaatregelen van kracht
zijn, levert de bib ook aan het rusthuis van
het OCMW en voorziet ze een beperkt leensysteem. Deze dienstverlening richt zich uitsluitend tot leners die in Jette wonen en
die beschikken over een geldige bibkaart. Het
lenen van materialen beperkt zich tot één aanvraag per gezin gedurende de crisisperiode.



Hoe ga je te werk?






Je kiest de materialen die je wil lenen via
de onlinecatalogus op jette.bibliotheek.be.
Je gaat daarbij steeds na of het materiaal
beschikbaar (aanwezig) is in de bib door te
klikken op ‘Waar staat het?’.
Je kiest maximaal 10 materialen voor jou en
je andere gezinsleden.
Je bezorgt ons je selectie door een e-mail
te sturen naar bibliotheek@jette.irisnet.be.
Je vermeldt je naam en het nummer van je
bibkaart.

Je vermeldt duidelijk de titel en auteur van
het werk. Bij voorkeur verduidelijk je ook om
welk type materiaal het gaat (jeugd- of volwassenenboek, strip, dvd, cd, luisterboek,...). Als er onduidelijkheid is over welk
materiaal het gaat, ontstaat het risico dat de
bib je aanvraag niet juist kan behandelen.
De aanvragen verlopen uitsluitend per e-mail.
Je ontvangt een bevestiging met de dag en
het uur waarop je de materialen kan ophalen.
Let erop op tijd te zijn. Wanneer je te laat
komt gaan de materialen terug in de kast en
wordt geen nieuwe aanvraag meer aanvaard.
Het afhalen van materialen gebeurt op
woensdag en vrijdag, telkens tussen 10u en
12.30u, en vindt plaats in de inkomruimte
van de Nederlandstalige bibliotheek (Kardinaal Mercierplein 6).

De materialen die je leent tijdens deze periode mag je niet terugbrengen zolang de
maatregelen van kracht zijn, dit om te vermijden dat gecontamineerde materialen terug
in omloop komen. Om diezelfde reden wordt
ook gevraagd om reeds geleende materialen
eveneens thuis te houden.
Meer info: jette.bibliotheek.be
www.facebook.com/BibJette

Boodschappen en solidaire soep
Labolobo haalt band met senioren aan
Uw boodschap voor woonzorgcentra en
senioren

L

abolobo is een vzw die werkt rond sociaal contact en de strijd van stadsmensen, met name senioren, tegen
isolement. In deze periode van afzondering spoort de vereniging iedereen aan om
hen de nodige aandacht te schenken via
twee solidaire initiatieven.

Een tekening, een gedicht, een brief, een
wens, een filmpje, een foto, een lied of een
vriendelijke boodschap... U kunt uw berichtjes toevertrouwen aan Labolobo (per email of in de brievenbus), die ze doorgeeft
aan de centra (bewoners en personeel) en
aan de geïsoleerde senioren die de vereniging op de voet volgt.

Solidaire soep
Biowinkel Origins Bio Vrac maakt sinds enkele weken, speciaal voor oudere en/of geïsoleerde personen, elke dag soep van de

onverkochte groenten van de dag ervoor. Labolobo besloot om met Origins Bio Vrac in
zee te gaan en de soep door vrijwilligers met
de tuktuk te laten leveren bij de geïsoleerde
senioren met wie ze regelmatig in contact
komt in het kader van zijn activiteiten en samenwerkingen met medische huizen, sociale
restaurants, het Centre d'Entraide de Jette,
enz. De leveringen vinden plaats op dinsdag
en donderdag.
Wil u uw schouders zetten onder deze initiatieven? Neem dan contact op met Noémi
(0474.12.91.97) of Giulia (0486.15.00.51) of
stuur een e-mail naar info@labolobo.eu.
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Respect
en solidariteit
Wie de laatste weken de straat op
kwam voor het halen van een frisse
neus of op weg naar de supermarkt of
buurtwinkel – de enige redenen
waarvoor we tegenwoordig nog buiten komen – kon er niet naast kijken:
de vele uitingen van respect en solidariteit in de Jetse straten.
Sinds het begin van deze gezondheidscrisis vullen heel veel kindertekeningen, maar
ook dankbetuigingen en eenvoudige boodschappen vol hoop of goede raad, het voor
de rest redelijke lege Jetse straatbeeld. Uiteraard gaat veel dank naar dokters en verplegers in de ziekenhuizen, maar ook
zorgverleners in de rusthuizen, politiemensen, warenhuispersoneel en vuilnismannen
worden niet vergeten. De kleine kunstwerkjes en bemoedigende en wijze woorden
sieren zowel bus- en tramhaltes, als parkings, vensterramen, gevels, garagepoorten,
portieken, liften, enz. Ook hartverwarmend
is het spontane initiatief om elke avond om
klokslag acht uur het raam te openen of op
het balkon te komen om allemaal samen te
applaudisseren voor onze helden uit de zorgsector, al dan niet aangemoedigd door kerkklokken of gelegenheidsdj’s. In deze
moeilijke tijden je respect en solidariteit
laten zien is blijkbaar iets waar Jettenaren in
uitblinken…

